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 ( 1981  ޤާނޫނު   އޮތޯރިޓީ   މަނިޓަރީ   މޯލްޑިވްސް )  6/ 81ބަރު  ންޤާނޫނު ނަ 
 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  4)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 

 
 ފައި ން މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިއުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް   (1981  ނޫނުޤާ އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 2/ 2007ރު ބަނަންނު ޤާނޫ 1
  އިން މި ޢިބާރާތް ނަ މާއްދާވަ 1ގެ ނުގެ ޤާނޫ އުމު ޞްލާޙު ގެނައި  ވަނަ 3 އަށް  (8119  ޤާނޫނު  ޓީއޮތޯރި  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  23/ 2015ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 2

 ވިފައި އިޞްލާޙުކުރެ 
  މި ޢިބާރާތް އިން  ނަ މާއްދާވަ 2ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 3އަށް   (1981  ޤާނޫނު  ތޯރިޓީއޮ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  23/ 0152ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 3

 އި ކުރެވިފައިޞްލާޙު

 ޤާއިމު (  އޮތޯރިޓީ  ފައިސާއާެބހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް   މިއީ 

 މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ވާރިވެމެދު  ެބހިގެން  އެކަމާ  ކަންތައްތަކާއި،  ގުޅިފައިވާ  އެކަމާ  ކުރުމަށާއި

 . ޤާނޫނެވެ ހެދުނު ހިންގުމަށް

 .މައްޗަށެވެ މާއްދާތަކުގެ ތިރީގައިވާ އެކުލެވިގެންވަނީ، މިޤާނޫނު
 

 ފެށުން   - I   ޗެޕްޓަރ 

 އެވެ. މިޤާނޫނުގެ   1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ނަމަކީ  މިޤާނޫނުގެ  .1 ފެށުން   ކުރުސުރުޚީއާއި 

 -ރައީސުލް، އިޚްތިޔާރު  ފެށްޓުމުގެ  ހިންގަން  ތާރީޚުގައި  ވަކިވަކި ، އްތަަބއި  ތަފާތު

 .ވެއެވެ ލިބިގެން ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
 

  ލަފުޒުތަކާއި 
 1މާނަ   އިބާރާތްތަކުގެ 

 -މިޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ނުބުނާހާ ހިނދަކު:  .2

 ރި ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.އެވަނީ މިލްކުގައިވާ އަގެއްހު ބުނެފައި "އެސެޓް" ކަމަށް 
 

  81/6    ޤާނޫނު ނަންަބރުއެވަނީ  ުބނެފައި  "އޮތޯރިޓީ" ނުވަތަ "އެމް.އެމް.އޭ" ކަމަށް  

ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ    ގެ ޤާނޫނު()މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

 އޮތޯރިޓީއަށެވެ. 
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  24/ 2010  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ޭބންކު"  

 2.މާނައިގައެވެ ދީފައިވާ ލަފުޒަށް އެ ގައި( ޤާނޫނު  ބޭންކިންގއާެބހޭ
 

  2010/24  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ވިޔަފާރި  ޭބންކިންގ"  

 3.މާނައިގައެވެ ދީފައިވާ ޢިާބރާތަށް އެ ގައި( ޤާނޫނު  ބޭންކިންގއާެބހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ)
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  އިން މި ޢިބާރާތް ނަ މާއްދާވަ 4ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 3 އަށް  (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  23/ 5201ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 4

  2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    ( 1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  81/6  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  32/ 2020ރު  ބަޤާނޫނު ނަންއެއަށްފަހު،  .  ކުރެވިފައިއިތުރު
 ޞްލާޙުކުރެވިފައިރުން އި، މި މާނަކުއިންނަ މާއްދާވަ
  ތް އިން މި ޢިބާރާނަ މާއްދާވަ 4ގެ ނުއުމުގެ ޤާނޫ ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 3އަށް   (1981  ޤާނޫނު  ރިޓީއޮތޯ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  23/ 2015ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 5

 ކުރެވިފައިއިތުރު

  ފިޔަވައި   ވިޔަފާރި  ބޭންކިންގ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ވިޔަފާރި  މާލީ  ނޫން-ކުޭބން"  

 ވިޔަފާރީގެ   ޭބންކިންގ  ޢާންމު  އޭގެތެރޭގައި،.  ވިޔަފާރިތަކަށެވެ  މާލީ  ާބވަތްތަކުގެ  އެހެން

  ޭބންކިންގ  މާރޗަންޓް  ނުވަތަ   ވިޔަފާރި  ޭބންކިންގ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ނުހިމެނޭ  ތެރޭގައި

  ވިޔަފާރި   ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ޭބންކިންގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ވަތަނު  ވިޔަފާރި

  ލަފާދިނުމުގެ  ެބހޭގޮތުން  އިންވެސްޓްކުރުމާ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  އިންޝުއަރެންސްގެ  ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ވިޔަފާރި   ރެމިޓެންސްގެ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި،  ފައިނޭންސިންގ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި،

  އެހެންވެސް   އިޝޫކުރުމާއި  މަނީ  ލެކްޓްރޯނިކްއި  ތަނުވަ  ވިޔަފާރި  ޗޭންޖިންގ  މަނީ

  މުޢާމަލާތްތައް   ޕޭމަންޓް  އަދި  އިޝޫކުރުމުގެ  އިންސްޓްރުމަންޓްތައް   ޕޭމަންޓް

 ވިޔަފާރި،  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް   ޕޭމަންޓް  ހިމެނޭގޮތުން  ޚިދުމަތްތައް  އެކުއަޔަރކުރުމުގެ

 އަދި   ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ  އިންސްޓްރުމަންޓެއް  ޕޭމަންޓް  ާބވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ނުވަތަ

  މެނޭޖްމަންޓްގެ   އެސެޓް  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި،  ހިންގުމުގެ  ސިސްޓަމެއް  ސެޓްލްމަންޓް

 ޙަރަކާތްތައް   މާލީ  ވިޔަފާރިއާއި  މިނޫންވެސް  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި،

 4. ހިމެނޭގޮތުންނެވެ

 

މާ -"ޭބންކު   އިނޫން  ޭބންކުލީ  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  މާ-ދާރާ"  ވިޔަފާރިއެއް ނޫން  ލީ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ ނުވަތަ ހުއްދަ ލިިބފައިވާ ކޮންމެ ކުރުމަށް  

 5ފަރާތަކަށެވެ. 

 

ކަމަށް   އެކްސްޗޭންޖް"  އޮފް  ފަރާތަށް    އެވަނީ  އިބުނެފަ  "ިބލް  އަނެއް  އެއްފަރާތުން 

ދުވަހެއްގައި، ނުވަތަ    ލިޔުން ރައްދުވާހިނދު، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ، އެސްކޮށްރެއެޑް

ލިެބންވީ ފަރާތެވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭ އްގެ ނަން ކަނޑައެޅި  ގައި އެލިޔުމުގައި ފައިސާ 

އެ އަމުރަލިޔެވިފައި،  އެފަރާތުގެ  ލި  ށް،ފަރާތަކަށް ނުވަތަ  ހުށަނުވަތަ  ކޮންމެ  ޔުން  ހަޅާ 

އެ އަދާކުރުލިޔުމުގަފަރާތަކަށް  ފައިސާއިން  ނުލައި  ޝަރުތަކާ  ޢަދަދެއް  ލިޔެ  މައިވާ  ށް 

 ފޮނުވާ ލިޔުމަށެވެ.
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އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 6 ، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ 

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި  ވަނަ   4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 7

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް

 ންގެ ޯބޑަށެވެ. އެވަނީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރު ބުނެފައި "ޯބޑު" ކަމަށް  
 

، ރިއްސާއި، ނުވަތަ  އިއަދަދަކަށް ހުންނަ ރަނާ   ގިނަ  އެވަނީ  ބުނެފައި  ށް"ބުލިއަން" ކަމަ  

ޚާއްނޑުރިގަގަނޑުރަނާއި،   އަދި  ބަ ޞައްސާއި،  ނިސްބަތްކޮށް  ަބރުދަނަށް  ލާއިރު،  ކޮށް 

 ދަނެއްގެ ފައިސާ ފޮއްޗަށެވެ.ރިއްސާއި އެނޫންވެސް މަޢްގިނަ އަދަދެއްގެ ރަނާއި 
 

 ންރާ މީހާގެ ފަރާތުން ލިޔެ ސޮއިކޮށް، އޭގައި ަބޔާކުދޫ  އެވަނީ  ބުނެފައި  "ޗެކް" ކަމަށް  

ނުވަތަ    ރެވިފައިވާކު އެހި ނާގެއޭމީހަކަށް،  ނުވަތަ  އަމުރަށް،  މީހަކަށް،   ފައިގެންދާ 

ނުލައިއެހިފައި ދިއުމުން، ޝަރުތަކާ  ފައިސާ    ގެން  އަދަދެއްގެ  ކަނޑައެޅިގެންވާ  އޭގައި 

 ކުން ކުރެވޭ އަމުރަކަށެވެ.ކު ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކަށް ލިޔުމަދިނުމަށް، ޭބން
 

  ފްޓް އަދި ނޫޓް ބޭންކުތަކުގެރާޑްޗެކާއި،    ބުނެފައިއެވަނީސް" ކަމަށް"ކްލިއަރިންގ ހައު  

 ގާ ޭބންކުތައް އެއްވާތަނަށެވެ. ނއެރަށެއްގައި ހިކުރުމަށްޓަކައި އެކުވެގެން ަބދަލު މެދުގައި
 

)ވަނަ    6މިޤާނޫނުގެ    އެވަނީ  ނެފައިުބ  ކަމަށް  "6ނަރު"ގަވަރު   )ހ(    (2މާއްދާގެ  ގެ 

 ވެ.ށެނަރަގަވަރުއްދާތަކުގައި ަބޔާންކުރާ ގައާއި މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާ
 

( ގެ  2ވަނަމާއްދާގެ )  6ނޫނުގެ   މިޤާއެވަނީ  ބުނެފައި  " ކަމަށ7ްނަރުރު"ޑެޕިއުޓީ ގަވަ  

 ނަރަށެވެ.ވަރުޓީ ގަޕިއުޑެ)ށ( ގައާއި މިޤާނޫނުގެ އެހެން ތަންތާނގައި ުބނެފައިވާ 
 

ށް  ހަމައަގުން، ގަންނަ މީހާއައްޗެއްގެ  ވަނީ ވިއްކާ އެއެ  ބުނެފައި  ށްންޓް" ކަމަ"ޑިސްކައު  

 އިދިނުމަށެވެ. ރަށެވެ. ނުވަތަ ހަމައަގުން، ކަނޑައިދޭ ކަނޑަ މިންވަދޭކަނޑައި
 

ހުންނަ     ކަނޑައެޅިފައި  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ރިޒާރވް"  "އެކްސްޓަރނަލް 

.ޑީ.އާރ.  ން، އެސްތެއްގައި މީގައި ހިމެނެނީ، ރަކެއްގެ މުދާތަކަށެވެ. ޢާންމު ގޮާބވަތްތަ

 އެވެ.ސާއިން ލިެބންވާ ފަދި ރާއްޖެއަށް ޭބރުއަ
 

އި   އެވަނީ  ުބނެފައި  ކަމަށް  ފަންޑުގެ  "އެސް.ޑީ.އާރ"  މަނިޓަރީ  ންޓަރނޭޝަނަލް 
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  ޢިބާރާތް މި  އިން  ނަ މާއްދާވަ 5ގެ ޤާނޫނުއުމުގެ  ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 3އަށް   (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ޑިވްސް މޯލް)  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  23/ 2015ރު  ބަނޫނު ނަންޤާ 8

 އި ޙުކުރެވިފައިޞްލާ
  މި ޢިބާރާތް   އިންނަ މާއްދާވަ 3ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 3އަށް   (1981  ނޫނުޤާ  ރިޓީއޮތޯ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  23/ 2015ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 9

  1ގެ  ގެ ޤާނޫނުއުމުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް   ( 1981 ޤާނޫނު   އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81 ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  32/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން. އެއަށްފަހު،  ކުރެވިފައިއިޞްލާޙު
 ޞްލާޙުކުރެވިފައި، މި މާނަކުރުން އިއިންދާ މާއްނަވަ

 ންގ ރައިޓްސް އަށެވެ.ލް ޑްރޯވިސްޕެޝަ
 

ޓްރާންސެ   ކަމަށް"އެކްސްޓަރނަލް  ރާ އެވަ  ބުނެފައި  ކްޝަން"  ޭބރު ނީ  ޭބރުން   އްޖެއަށް 

ލިޭބ ނުވަގޮފައިސާ  ރާއްޖެތަށް  ފައިތަ  ޭބރު  ޭބރަށް  ކުރެވޭ  ގޮތަސާދާއިން  ށް 

 މުޢާމަލާތަށެވެ. 
 

އޮ   ުބ"އެގްޒެކެޓިވް  ކަމަށް  އެވަނީފިސަރ"  މުވައްޒަފުންގެ    ،ނެފައި  އިދާރާއެއްގެ  އެ 

މުވައްޒަފުންނާއި  ަބއިވެރިވާ  ކަނޑައެޅުމުގައި  ސިޔާސަތު  އިދާރާގެ    ،ތެރެއިން  އެ  އަދި 

ތެރެ މައިގަ ޙަރަކާތްތަކުގެ  މަސްއޫނއިން  ހިންގުމުގެ  ޙަރަކާތްތައް  އުފުލާ  ޑު  ލިއްޔަތު 

ލާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ އެ އިދާރާގެ ސްއޫލިއްޔަތު އުފުކަށެވެ. އެފަދަ މަކޮންމެ މުވައްޒަފަ

ވީނަމަވެސް ކަމުގައި  މީހެއް  ހުރި  މަޤާމެއްގައި  ބޭނުމަށްޓަކައި   ،ކޮންމެ  ޤާނޫނުގެ  މި 

އޮފިސަރެއް   އެގްޒެކެޓިވް  ެބއެއީ  އޮފިސަރުލެކަމުގައި  އެގްޒެކެޓިވް  ގެ  ންވޭނެއެވެ. 

ޑިރެ އިދާރާއެއްގެ  އެ  ޯބޑުގެތެރޭގައި،  މެންަބރުންނާއި،ކްޓަރުންގެ  މެނޭޖިންގ    

ރައީސާއި ނައިުބ ރައީސާއި، ޗީފް ފައިނޭންޝަލް   ޑިރެކްޓަރާއި، ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ

އޮފިސަރާއި، އޮފިސަރާއި، އެގްޒެކެޓިވް  މެ ޗީފް  ނުދޫކުރުމާ  ލޯނޭޖަރާއި،  ޖެނެރަލް 

 8ޚަޒާންދާރު ހިމެނޭނެއެވެ. އިސް މުވައްޒަފާއި، ވާލުވެ ހުންނަ އެންމެޙަ

 

  މާލީ  ނޫން -ޭބންކު   ނުވަތަ  ވިޔަފާރި  ޭބންކިންގ  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް"  އިދާރާ  މާލީ"  

 9.ފަރާތަކަށެވެ ކޮންމެ ހިންގާ ވިޔަފާރި

 

އޭ   ކަމަށްޖެ"ފިސްކަލް  ހިންގާ    އެވަނީ  ބުނެފައި  ންސީ"  ހުރިހާކަމެއް  ފައިސާއާެބހޭ 

 އަށެވެ. ބަލަހައްޓާ އިދާރާ
 

ރިއާ"   ކަމަށްޒާންމު  ދަށުން   27ނުގެ  މިޤާނޫ  ނީއެވަ  ފައިުބނެ  ރވް"  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ށެވެ.ޒާރވަންމު ރިއާއުފެދޭ 
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އި  4އަށް    ( 1981  ޤާނޫނު   އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  81/6  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަނަން  ޤާނޫނު 10 ގެނަވަނަ  މާއްދާވަ  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު  ، މި  އިންނަ 

 ކުރެވިފައިއިތުރުމާނަކުރުން 
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  42ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 11

 ކުރެވިފައި ބަދަލުޢިބާރަތް 
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  42ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި  ވަނަ   4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 12

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް

 ދިވެހިސަރުކާރަށެވެ. އެވަނީ ބުނެފައި މަށްރު" ކަ"ސަރުކާ  
 

"ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ޕްރައިމަރީ ޑީލަރކަން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، އެހެން    

ސެ ސަރުކާރުގެ  ވިއްކުމަށްޓަކައި  ސެކިއުރިޓީޒް  ، ކިއުރިޓީޒްފަރާތަކަށް  އެ  ސީދާ 

 10ން ގަތުމަށެވެ. ތުގެ އޭޖެންޓެއްގެ އަތުފަރާތުގެ އަތުން ނުވަތަ އެފަރާ އިޝޫކުރާ

ކަމަށް   ލިޭބގޮތަށް   އެވަނީ  ބުނެފައި  "އިންޝުއަރެންސް"  ޕްރީމިއަމް  އިންޝުއަރެންސް 

ނީ ޭބ އާމްދަޔަފާރިން ލިރެންސް ވިމްއިންނާއި އިންޝުއައަރީމިއަދި އިންޝުއަރެންސް ޕް 

އިންއިންވެ ލައިފް  އެކު  މަސައްކަތާ  ކުރުމުގެ  ޖެނެރަލް  ސްޓް  އާއި  ޝުއަރެންސް 

 ންގުމަށެވެ. ހި އިންޝުއަރެންސް ގެ ވިޔަފާރި 
 

އަގެއް އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ކަމުދާ،    އެވަނީ  ފައިުބނެ  "ލީގަލް ޓެންޑަރ" ކަމަށް  

އި ނެރެފައިވާ އަދި ގެ ގޮތުގަނެ، ފައިސާލުކުރަންވާތުން ޤަޫބލައިގަންނަންވީ ފަރާަބ  ދިއަ

 ށެވެ.ހިނގާ ކޮންމެ އެއްޗަކަ
 

ކަމަށް   ކޮންމެ     ރާތަކަށްފައެހެން    އެވަނީ  ބުނެފައި  "ލައިިބލިޓީ"  ލާޒިމްވާ  ދިނުން 

 .އެއްޗަކަށެވެ
 

ފިނޭންސް "މި   އޮފް  ކަމަ 11ނިސްޓްރީ    ރުގެ ސަރުކާދިވެހި  އެވަނީ   ބުނެފައި  ށް" 

 އަށެވެ. 12ސްން ފިނޭމިނިސްޓްރީ އޮފް
 

ކަ   ނުވަ  އެވަނީ  ުބނެފައި  މަށް"މަނިޓަރީ"  ގުޅޭ  ފައިސާއާ  ނުވަތަ  ތަނުގެ ތަފައިސާގެ   

  ގުޅޭކަންކަމަށެވެ.ދަށް ފައިސާ ފޯރުވައިދިނުމާ ދައުރުވާ ގޮތްތަކާޞާއިޤްތި
 

"ފަ   އަދި  ކަމަށްފޮއިސާ"ނޫޓް"  ފައިސާގެ  ޤާ މި  އެވަނީ  ބުނެފައި   ތި"  ދަށުން  ނޫނުގެ 

 އިސާ ފޮއްޗަށެވެ.ންކުރުމަށް ނެރެވޭ ނޫޓާއި ފަގޮތުގައި ޭބނު
 

ޭބންކުގައި ޖަމާކޮށްފައި  ނީއެވަ  ބުނެފައި   "އޯވަރޑްރާފްޓް" ކަމަށް   ހުރި    ވަކިފަރާތަކުން 
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 ށެވެ. ދޫކުރާ ފައިސާއަޓުންއުންނުންކުރަން އެފަރާތެއްގެ އެކަޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޭބ
 

ކަމަށް   ނޯޓް"  ކަނޑައެޅިގެންވާ  ނީއެވަ  ބުނެފައި  "ޕްރޮމިސަރީ  ފައިސާއެއް،   އަދަދު 

ކަނޑައެޅިފައިކަނޑައެޅިފަ ނުވަތަ  މީހަކަށް،  ނުވަތަ ވާއިވާ  އަމުރަށް،  މީހާގެ   

ވެ ޢްދު ވަކާ ނުލައި ދިނުމަށްޠަޝަރު މީހަކަށް ކަނޑައެޅިގެންވާ އިރެއްގައި  ހިފައިގެންދާ

 .ލިޔުމަށެވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ
 

ކަމަށް -"ރީ   ނޯޓެ  އެވަނީ  އިބުނެފަ  ޑިސްކައުންޓް"  ިބލްޕްރޮމިސަރީ  ނުވަތަ  އޮފް    އް 

 ކުމަށެވެ.އްއެކްސްޗޭންޖެއް ގަތް ފަރާތުން އަލުން  ވި
 

ޖަމާކޮ  އެވަނީ  ބުނެފައި  "ރިޒާރވް" ކަމަށް   ޚަޒާނާގައި  އަމިއްލަ  ެބހެއްޓޭ ޭބންކެއްގެ  ށް 

  ގެ ދަށުގައިލެހެއްޓުމުއެފަދަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ެބ  ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ލިޭބނެ  އާއިއިސާފަ

ލިިބފައިަބހައްޓަން   އިޚްތިޔާރު  ެބހެއްޓުމުގެ  ނުވަތަ  ފައިސާއާއި   ވާ ޖެހިފައިވާ 

 އިސާއަށެވެ.ފަ
 

ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ   )  ވަނަ  6މިޤާނޫނުގެ    "ސެކްރެޓަރީ"  ގައާ 14މާއްދާގެ  އި  ( 

އެނުގެމިޤާނޫ ތަންތާނގައި    ޖަލް  ބުނެފައިވާ ހެން  ޯބޑުގެ  ސާތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

  ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ސެކްރެޓަރީއަށެވެ. ބަލަހައްޓާކްރެޓޭރިއެޓްސެ
 

ސެކިއުރިޓީ ވިއްކަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން    ފައިއެވަނީފާރި" ކަމަށްުބނެޔަ"ސެކިއުރިޓީގެ ވި  

ންނާނެ ކަމުގެ  ނުވަތަ ގަ  ތެއް ހަމަޖެއްސުން ގޮނާނެގަންވިއްކަން ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީ  

ދި )އަންޑަޔަގީންކަން  ރައިޓިންނުން  ތިންވަނަރ  ސެކިއުރިޓީ  (،  ފަރާތަކަށް   

އާއިގަނެވިއްކަ އަދި  )ްބރޯކަރޭޖް(،  ސެދިނުން  މިފަދަ  ގުޅިފައިވާ  ކިއުރިޓީއާ  ންމުންނާ 

 ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.
 

 ؛އެވަނީ ފައިުބނެ "ސެކިއުރިޓީ" ކަމަށް  

އެސެކިއު  (1)    ނުވަކްސްރިޓީ  ނުވަތަ ޗޭންޖްގައި  މާރކެޓްގައި  ތަ 

ތެރޭގައި ގޮންމުއާ  އިއެކަމަށްޓަކަ ދާއިރާއެއްގެ  ޤަޫބލުކުރެވޭ  ތެއްގައި 

ގެންގުޅޭ މީހަކަށް، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ   ބޭނުންކުރުމަށް އެ

އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް  އެ  ފަރާތަކަށް،  ގޮއްޗެއްބޭނުންކުރެވޭ  ތުގައި، ގެ 
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 ން މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި އުމުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނަޞްލާ އިވަނަ  2އަށް   (1981  ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ ޓަރީމަނި ލްޑިވްސްމޯ ) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 2/ 0072ރު ނަންބަޤާނޫނު  13
  މާއްދާ ، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  4ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 4އަށް   (1981 ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  81/6  ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،  2020/32 ރުބަޤާނޫނު ނަން 14
 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި

 . ށެވެރެވޭ ލިޔުމަންޖް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް، ދޫކުފް އެކްސްޗޭިބލް އޮ

ނެ  (2)    އެގުމަށްޓަކަލޯނެއް  ނުވަތަ  ރަހުނު  ެބހެއްޓޭ  ރަހުނު   އި 

 ށެވެ. ސާިބތުކޮށްދޭ ލިޔުމަ
 

 ،މޫނުމަތީގެ އަގުގެ ޑިސްކައުންޓަކާއެކު ވިއްކާ  އެވަނީ  ުބނެފައި   "ޓްރެޜަރީ ިބލް" ކަމަށް  

 ލިޔުމަށެވެ. މާލީ ގެ ސަރުކާރު
 

 ބިންގާ   މިޤާނޫނުގެ  - II   ޗެޕްޓަރ 

  އި ދުމާ އުފެއް   އޮތޯރިޓީ 
 13ދެމެހެއްޓުން 

ނަންދެވިފަ  .3 ނަމުން  ގެ  އޮތޯރިޓީ"  މަނިޓަރީ  "މޯލްޑިވްސް  އޮތޯރިޓީއެއް މިޤާނޫނުން  އިވާ 

ހި މެދުކެނޑުމެއްނެތި  މިތަނަކީ،  އުފައްދާފައިވާއުފެދުނީއެވެ.  ގޮތެއްގައި  ، ނގަމުންދާނެ 

ސިއްކައެއެ ރަސްމީ  އެތާނގެތަނެކެ  އޮންނަ  އްތާނގެ  މިތަނަކީ،  އަދި  ގައި ނަމު  ވެ. 

ގެންވާ  މުޢާމަލާތުކޮށް، އަދި މިޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެޢްވާ ލިިބގަނެ، އެކިއެކި  ދަޢްވާކޮށް، ދަ

 ހަރުމުދަލާއި އެނޫންވެސް ހުރިހާ ާބވަތެއްގެ މުދާ  ގޮތުގެ މަތީން، ިބމާއި ގޯތިގެދޮރުފަދަ

ގަ  ހިފަހަލިިބގަނެ،  އަތުލައި،  ބޭ އްޓަނެ،  ާބވަނުންކޮށްއި،  ހުރިހާ  މިުބނި  އަދި    ތެއްގެ ، 

ފަރާމުދާ އެހެން  އެފަ،  ހަވާލުކޮށް،  ލިިބދީ، ތްފަރާތާ  ދޫކޮށް،  ރައްދުކޮށް،    ރާތްފަރާތަށް 

ތަ އެނޫން އެހެން ގޮތަކުން ވިޔަސް އެއިން ރަހުނުކޮށް، މިލްކުވެރިކަން ަބދަލުކޮށް، ނުވަ 

 އްލު މުއައްސަސާއެކެވެ. ތަޤިނޭ މުސްމިދާއެއާމެދު ގޮތެއް ނިން ވަކިވެވިދާނޭ ނުވަތަ
 

  މައިގަނޑު   ގެ އޮތޯރިޓީ 
 14މަޤްޞަދުތައް 

 .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި މަޤްޞަދުތައް މައިގަނޑު އޮތޯރިޓީގެ  .4

އިޤްތި  (1)  މަގުދެމެހެއްޓެނިވި  ކުރިއެރުމަށް  ގޮތެއްގައި  ޞާދީ  ޕްރައިސް  ފަހިވާ 

 ؛ސްޓެިބލިޓީ ދެމެހެއްޓުން

  (2)  ( މާއްދާގެ  މަޤްޞަދު 1މި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ   )

ސްޓެބިލިޓީ    މަށްކުރުލުޙާޞި ފައިނޭންޝަލް  ނާންނާނެހެން،  އުނިކަމެއް 

 އަދި ؛ ދެމެހެއްޓުން

  (3)  ( މާއްދާގެ  އ1ަމި  ނަންަބރު  ވަނަ   )( ނަންަބރުގައި  2ދި  ވަނަ   )

ޙާޞި މަޤްޞަދުތައް  ނާންނާނެހެން ލުަބޔާންކޮށްފައިވާ  އުނިކަމެއް    ، ކުރުމަށް 
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 ލާޙުކުރެވިފައި ޞްން މި މާއްދާ އިއުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2  އަށް (1981  ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 2/ 2007 ރުޤާނޫނު ނަންބަ 15
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުގެނަޞްލާޙު  ވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 16

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަނަން  ޤާނޫނު 17

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް
  އަކުރު ، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  5ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4 އަށް   (1981 ޤާނޫނު   އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  81/6 ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  0202/32ރު  ބަނު ނަންޤާނޫ 18
 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި
  އަކުރު ، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  6ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް   (1981 ނު ޤާނޫ  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  81/6 ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  0202/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 19
 ރެވިފައި ޞްލާޙުކުއި
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  42ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 20
 ކުރެވިފައި ބަދަލުރަތް ޢިބާ

ގެ ކުރިއެރުން  ހަމަޖެހުމާއި  އިޤްތިޞާދީ  ސަރުކާރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނައުމަށް 

 އެހީތެރިވުން. 
 

  ގާ ން ހި   ވިޔަފާރި 
 ތަންތަން 

އަދި   ހުންނަންވާނީ  މައިއޮފީސް  އޮތޯރިޓީގެ  .5   އި ހިނދެއްގަ  ޭބނުންވެއްޖެ  މާލޭގައެވެ. 

 . ވެއުފެއްދިދާނެއެ ގޮފިތައް އިތުރު ތަންތާނގައި އެކިއެކި ރާއްޖޭގެ
 

  ބޯޑުގެ   ޓަރުންގެ ކް ޑިރެ 
  ބޯޑު   މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

  އަދި   ގޮތް   ގެންވާ އެކުލެވި
  ބޯޑުގެ   ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 15ކަންކަން   ން އެހެނިހެ 

  ޑު ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށް މަސްއޫލުވާންޖެހޭ، އޮތޯރިޓީގެނޓީގެ މައިގައޮތޯރި  (1)  .6

 ންވާނެއެވެ.ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑެއް އޮންނަ

 މީހުންގެ މައްޗަށެވެ. )ހަތެއް(  7އިމިވާ ތިރީގަ ނީޯބޑު އެކުލެވިގެންވާ  (2) 

 ؛ 16ނަރުވަރުގަ )ހ(   

 ؛ 17ނަރު ޑެޕިއުޓީ ގަވަރު )ށ(   

ސެކްޓަރ  )ނ(     ފައިނޭންޝަލް  ނުވަތަ  ސެކްޓަރ  އިކޮނޮމިކް  އޮތޯރިޓީގެ 

 18؛ދާއިރާގެ މުވައްޒަފެއް

 19؛މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތެއް  ޅާ އެކަނޑައަމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް  )ރ(   

ފިނޭންސް  )ބ(     އޮފް  ސަރުކާރުގެ   20މިނިސްޓްރީ   ތިޞާދީޤްއިފިޔަވާ 

 ؛ކުރާ މީހެއް ޢައްޔަންދާއިރާއިން

ގެ ކުންފުންޏެއް ތަމްޘީލްނުކުރާ  ނުވަތަ ސަރުކާރުސަރުކާރުގެ އޮފީހެއް  (ޅ)   

އިސްކޮށް ޕްރަ ކަންތައްތަކުގައި  އިޤްތިޞާދީ  ސެކްޓަރގައި،  އިވެޓް 

ޢައްޔަންކުރާ ޙަރަކާތްތެ މީހުންގެތެރެއިން  ޤާިބލް  ތަޖުރިާބހުރި  ރިވާ 

 ދެމީހުން. 
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، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 21

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް
އި  4އަށް    ( 1981  ޤާނޫނު   އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ޑިވްސް މޯލް )  81/6  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 22 ގެނަވަނަ  މާއްދާވަ  7ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު  ، މި  އިންނަ 

 ރެވިފައި ޞްލާޙުކުއި ނަންބަރު
އި  4އަށް    ( 1981  ޤާނޫނު   ތޯރިޓީއޮ  ޓަރީމަނި  މޯލްޑިވްސް )  81/6  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 23 ގެނަވަނަ  މާއްދާވަ  8ގެ  ނުއުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު  ، މި  އިންނަ 

 ޞްލާޙުކުރެވިފައިއި ޢިބާރާތް
  އަކުރު ، މި  އިންމާއްދާ  ނަ ވަ  9ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް   (1981 ޤާނޫނު   އޮތޯރިޓީ  ރީމަނިޓަ  މޯލްޑިވްސް )  81/6 ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  0202/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 24
 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި

ގަވަރު  އިރާނަގަވަރުއޮތޯރިޓީގެ    (3)   ވަކި  ޢައްޔަން   21ނަރުޑެޕިއުޓީ  ، ކުރާނީކޮށް 

 ޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްލީހުގެ ގެ މަޖިރައްޔިތުން

  (4)  ( )ޅ(  2މިމާއްދާގެ  އަދި  )ބ(  )ރ(،  )ނ(،  ބަ (ގެ  ންވާ ޔާންވެގެގައި 

އޮތޯރިޓީގެ   ކުރާނީ  ވަކި  ޢައްޔަންކޮށް  ލަފައާއެކު   ގެރުނަގަވަރުމެންަބރުން 

 . ޖުމްހޫރިއްޔާއެވެލްރައީސު

  (5)  ( )  (2މިމާއްދާގެ  )ޅ(ނ(،  ގެ  އަދި  )ބ(  ޯބޑަށް  ގެ  )ރ(،  ދަށުން 

ސިޔާސަތު  ޢައްޔަންކުރެވޭ މަނިޓަރީ  އަދި  ފިސްކަލް  މެންަބރުންނަކީ   

ަބ ޯބޑުގެ  މާނަވީގޮތަށް  ކަނޑައެޅުމުގައި  ނިންމުންތަކުގައި  ހުޘްތަކާއި 

 ނެއެވެ. މީހުންކަމުގައި ވާންވާަބއިވެރިވެވޭވަރުގެ ޤާިބލް

  (5-1) ( މާއްދާގެ  އޮތޯރިޓީގެ 3މި  ޢައްޔަންކުރެވޭ  ދަށުން  ނަންަބރުގެ  ވަނަ   )

ޑެޕިއުޓީ   )ގަވަރުނަރާއި،  މާއްދާގެ  މި  ނަންަބރުގެ  2ގަވަރުނަރާއި،  ވަނަ   )

ތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ އެހެން މެންަބރުންނަކީ  ދަށުން އޮ

ކަމުގައި    30ން  ޢުމުރު ފަރާތްތަކެއް  ފުރިފައިވާ  އަހަރު  )ތިރީސް( 

 22ވާންވާނެއެވެ. 

  (6)  ( މާއްދާގެ  ގަވަރުނަރާއި  (3މި  ޢައްޔަންކުރެވޭ  ދަށުން  ނަންަބރުގެ  ވަނަ 

މީހުންކަމުގައި  ހުރި  ސިފަތައް  ތިރީގައިވާ  ގަވަރުނަރަކީ  ޑެޕިއުޓީ 

 23ވާންވާނެއެވެ. 

މާލީ  )ހ(     ނުވަތަ  ދާއިރާ  ދާއި  އިޤްތިޞާދީ  ބޭންކިންގ  ނުވަތަ  ރާ ދާއިރާ 

މަދުވެގެން   ދާއިރާއިން  ވިޔަފާރީގެ  އަހަރުގެ   10ނުވަތަ  )ދިހައެއް( 

ކޮށްފައިވާ ލުތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީއެއް ޙާޞި

 24؛މީހަކު ކަމުގައިވުން
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، މި  އިންއްދާނަ މާވަ  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 25

 ކުރެވިފައިރުއިތު އަކުރު

މަސްއޫލިއްޔަ )ށ(     އަދާކުރެތުތައެމީހަކީ  ވާޖިުބތައް   އިލަޔާޤަތާ  ވޭފަދަކާއި 

 ؛މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން

 ؛ސް އަކުން މިންޖުނުވެ ހުރި މީހެއް ކަމުގައިނުވުންލާއިފް )ނ(    

ްް ރިޝްވަތް  ،ތް، ޚިޔާނާތް  ކަރާއި ހީލަވައްކަން، ޓެކުން، ފޭރުން، މަ )ރ(   

ޝަލުއިހުމާ  ނުވަތަ ކުށެއް  ސާިބތުވެރީގެ   މީހަކު ޢަތަށް  ފައިވާ 

ނު ސަވުކަމުގައި  އެމީހެއްގެ މާއި  އިދާރާއަކުން  އެއްވެސް  ރުކާރުގެ 

ޚި މައްސަލައެއްމައްޗަށް  ސާިބތުވެފައިވާ   ޔާނާތުގެ   އުފުލި 

 ؛ ނުވުންމީހަކުކަމުގައި

 އްގެ އިދާރާއެ  މާލީ ހިނގަމުންދާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ އޮތޯރިޓީގެ )ބ(    

 ؛ހިމެނޭ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން ގައިޑުޯބ ރުންގެޑިރެކްޓަ

އިދާރާއެއްގެ  ޅ()    މާލީ  ހިނގަމުންދާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ   އޮތޯރިޓީގެ 

މަ އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ޯބޑުގައި  ހުރި، ގާޑިރެކްޓަރުންގެ  މެއްގައި 

އިދާރާއެއް އެފަދަ  އެމީހެނުވަތަ  ނަމުގަގައި  އަމިއްލަ  ނުވަތަ   އިއްގެ 

ފަރާތުން  އޭނާ ގުޅިފައިވާ ށްކޮއްޔަން  ޢަގެ  )ނުވަތަ  ފަރާތެއްގެ  ފައިވާ 

އޭނާގެ  ފަ ނުވަތަ  މިންވަރެއްގެ   5% ރާތެއްގެ(  ގިނަ  ވުރެން  އަށް 

ނަމުގަ  އްޞާޙި ކުންފުންޏެއްގެ  %  ،އިހިމެނޭ  ޖުމްލަ   5އެތަނެއްގެ 

 ނުވުން. ގައިއޮތް މީހެއް ކަމު އްޞާގެ ޙިމިންވަރެއް ގިނައަށްވުރެން 

އަމިއްލަރުސަ )ކ(     ނުވަތަ  ކު ކާރު  ޑިރެކްން  ޯބޑުގެ ފުންޏެއްގެ  ޓަރުންގެ 

ނުވަތަ  ޗެއަ ފުރަމުންދާ ރޕަރސަންކަން  މަގާމް  ޑިރެކްޓަރކަމުގެ 

 ކަމުގައި ނުވުން.މީހެއް

ރާ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އެހެން  އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކު )އ(    

 ހެއްކަމުގައި ނުވުން.މީ

ހޮވިފައިވާ ަބތިޚާއިން  ފައިވާކަނޑައެޅި  ޤާނޫނަކުން )ވ(     މަގާމަކަށް  ކުން 

 ގައި ނުވުން.މީހަކުކަމު

 25ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރެއް ކަމުގައި ނުވުން. ( ވ-1)   
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، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  11ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 26

 ވިފައި ޞްލާޙުކުރެ އި އަކުރު
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  12ގެ  މުގެ ޤާނޫނުއު ގެނަޞްލާޙުވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ބަރު ނަން  ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 27

 ރެވިފައި ޞްލާޙުކުއި އަކުރު

ސިޔާސީ   )މ(     އަދި  ނުވުން  ކަމުގައި  މެންަބރެއް  ޕާޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ 

 26ޕާޓީއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

 ކީނަޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ޯބޑަށް ދަށުން ގެ( 4) މިމާއްދާގެ  (7)  

 . ވާންވާނެއެވެ މީހުންކަމުގައި ހުރި ސިފަތައް ގައިމިވާރީތި

ދާއި )ހ(     މާލީ  ނުވަތަ  ދާއިރާ  ދާއިރާ އިޤްތިޞާދީ  ބޭންކިންގ  ނުވަތަ  ރާ 

މަދުވެގެން  ނުވަތަ   ދާއިރާއިން  އަހަރުގެ   7ވިޔަފާރީގެ  )ހަތެއް( 

ކޮށްފައިވާ ލުރސިޓީ ޑިގްރީއެއް ޙާޞިވަ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުމާއެކު، ޔުނި

 27؛ގައިވުންމީހަކު ކަމު

މަސްއޫ )ށ(     ލަޔާޤަވާޖިުބލިއްޔަތުތަކާއި  އެމީހަކީ  އަދާކުރެވޭފަދަ   އިތާތައް 

 ؛މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން

 ؛މުގައިނުވުންއަކުން މިންޖުނުވެ ހުރި މީހެއް ކަ ލާސްއިފް )ނ(    

ހީލަތް )ރ(    މަކަރާއި  ފޭރުން،  ޓެކުން،   ރިޝްވަތް، ޚިޔާނާތް،  ވައްކަން، 

ފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ޢަތަށް ސާިބތުވެ ޝަރީކުށެއް  އިހުމާލުގެނުވަތަ  

. އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ންވުނު

މަޔާނާތުޚި މީގެ  ސާިބތުވެފައިވާ  އުފުލި  ކަމުގައި އްސަލައެއް  ހަކު 

 ؛ނުވުން

 އިދާރާއެއްގެ  މާލީ ހިނގަމުންދާ ންށުދަ ގަވާއިދުގެ އޮތޯރިޓީގެ )ބ(    

 ؛ކަމުގައި ނުވުންމީހެއް ހިމެނޭ ޯބޑުގައި ންގެޑިރެކްޓަރު

އިދާރާއެއްގެ  )ޅ(    މާލީ  ހިނގަމުންދާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ހުރިޓަރުޑިރެކް މަޤާމެއްގައި  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ޯބޑުގައި  ، ންގެ 

އެމީހެއްގެ އިދާރާއެއްގައި  އެފަދަ  އަނުވަތަ  ނަމުގަ  ނުވަތަ   އިމިއްލަ 

ފަރާތުން   ކޮޢައޭނާގެ  ފަރާށްއްޔަން  )ނުފައިވާ  ގުޅިފައިތެއްގެ   ވާވަތަ 

އޭނާގެފަރާ ނުވަތަ  މިންވަރެއްގެ  %5  ތެއްގެ(  ގިނަ  ވުރެން   އަށް 

ނަމުގަނޭ  ހިމެ  ޞާޙިއް %  ،އިކުންފުންޏެއްގެ  ޖުމްލަ   5އެތަނެއްގެ 



  
 ތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ ރައްޔި 81/6 :ރު ނަްނބަ ޤާނޫނު

  . މ 20-5-1981
  

 

12 

 

 
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  13ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުގެނަޞްލާޙު  ވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 28

 ކުރެވިފައިއިތުރު އަކުރު
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  13ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަނު ނަންޤާނޫ 29

 ކުރެވިފައިއިތުރު އަކުރު
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  13ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަންޤާނޫނު ނަ 30

 ކުރެވިފައިއިތުރު އަކުރު
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 31

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  މުގެ ޤާނޫނުއުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 32

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 33

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް

 ނުވުން. ގައި ކަމުއްއޮތް މީހެ ގިނަ މިންވަރެއްގެ ޙިއްޞާއަށްވުރެން 

ހޮވިފައިވާ  )ކ(     މަޤާމަކަށް  އިންތިޚާަބކުން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤާނޫނަކުން 

 28މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

 29ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރެއް ކަމުގައި ނުވުން. )އ(    

ސިޔާސީ  ސިޔާސީ   )ވ(     އަދި  ނުވުން  ކަމުގައި  މެންަބރަކު  ޕާޓީއެއްގެ 

 30މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. ރަކާތްތެރިވާޓީއެއްގައި ޙަޕާ

ގަވަރު  ނަރާއިގަވަރުއޮތޯރިޓީގެ    (8)   އެހެން 31ނަރުޑެޕިޔުޓީ  އޮތޯރިޓީގެ   އަދި 

މުވައްއެ ޯބވެސް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެކަން  ކުރާނަމަ  ވިޔަފާރިއެއް  ޑަށް އްޒަފަކު 

ޅާނެ އާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ ވިޔަފާރިލިޔުމަ

 ރުންގެ ޯބޑުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.ވާއިދު ޑިރެކްޓަގަ

ޯބ ދަށުން ގެ( 3) މިމާއްދާގެ )ހ(   (9)    ޔަންކުރާ ޢައް  ޑަށްޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ހުގެ ދުވަ  އަހަރު)ހަތެއް(   7 ނީޢައްޔަންކުރެވޭ 32ރުނަގަވަރު

 . ކަށެވެތަދަމުއް

ރު ދުވަހުގެ )ހައެއް( އަހަ  6ޢައްޔަންކުރެވޭނީ   33ނަރުޑެޕިޔުޓީ ގަވަރު )ށ(    

 މުއްދަތަކަށެވެ. 

) )ނ(     ޑި   (4މިމާއްދާގެ  ދަށުން  ޢައްޔަންކުރެވޭ ރެކްޓަރުންގެ  ޯބޑަށް  ގެ 

ކުޢައްޔަޑިރެކްޓަރުން   ދުވަހުގެ  5ރެވޭނީ  ން  އަހަރު   )ފަހެއް( 

 މުއްދަތަކަށެވެ. 
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، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 34

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަންޤާނޫނު ނަ 35

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ތްޢިބާރާ
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 36

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  14ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 37

 ރު އުނިކުރެވިފައިނަންބަ
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  15ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 38

 ކުރެވިފައިތުރުއި މާއްދާ

)މިމާއް  (10)   )3ދާގެ  އަދި  ދަށުން  4(  މެންަބރެއްވެސް (ގެ  ކޮންމެ  ޢައްޔަންކުރެވޭ 

 .ވެރެވޭނީ ގިނަވެގެން ދެ ދައުރަށެޢައްޔަންކު

 ގެ ޯބޑު ހަމަވެއްޖެނަމަ މެންަބރުންހަތަރެއް(  ) 4 ޯބޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ  (11)  

 .ލެވޭނެއެވެެބ ހަމަވީކަމަށް ޢަދަދު ޤާނޫނީ ޭބނުންވާ ޭބއްވުމަށް ޖަލްސާއެއް

މީދުވެގެމަ  (12)   ކޮންމެ  ން  ކަލަންޑަރުގެ  އެއްފަހަރު )ތިނެއް(    3ލާދީ  މަހަކުން 

ތްތައް އޮތޯރިޓީގެ އެކިއެކި މަސައްކަ  ދި. އައެވެ ޖަލްސާއެއް ާބއްވަންވާނެޯބޑުގެ

ހި ޖަލްސާތައް  ންގުމަށްޓަކައި ގަވާއިދުން  ޯބޑުގެ  ާބއްވަންޖެހޭކަމަށް  

ގަޑެޕިއު  އިމަސްއޫލިއްޔަތާ  ގެނަރު ގަވަރުނުވަތަ    ،ށްރަނަވަރުގަ  34ނަރުވަރުޓީ 

ހުންނަހި ޑެޕިއުޓީ  ނހަވާލުވެ  ޯބޑުގެ ނަ  ފެން  ށްނަރަގަވަރުދެއްގައި  ޢަދަދަކަށް 

 އްވިދާނެއެވެ.ޖަލްސާ ޭބ

ޖަލްސާތަކު  (13)   ބަލަހަޯބޑުގެ  ރިޔާސަތު  ޯބޑުގެ  ޗެއަރމަންގެ އްޓާނީ  ގެ 

ރިޔާސަތު   35ނަރުގަވަރު  .ވެނަރެގަވަރުތުން  ހައިސިއްޔަ ހިނދެއްގައި  ނެތް 

 ނަރެވެ.ވަރުގަޓީ ޕިޔުނީ ޑެބަލަހައްޓާ

ކުރާ  (14)   ސެކްރެޓަރީކަން  ޖަލްސާތަކުގައި،  ގަވަރުޯބޑުގެ  އެކަމަށް   36ރުނަނީ، 

 ރިޓީގެ އިސް މުވައްޒަފެކެވެ.ރާ އޮތޯއްޔަންކުޢަ

 37]ކުރެވިފައިއުނި[  (15)  

 

ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކާއި  
 38ބާރުތައް 

 .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ާބރުތައް މަސައްކަތްތަކާއި ޯބޑުގެ . 6-1

  ތަކާއި،މަޤްޞަދު  މަނިޓަރީ ؛ފާސްކުރުން  އެކަށައަޅައި  ސިޔާސަތުތައް  މަނިޓަރީ  (1) 

  ލިބެންހުންނާނެ   ފައިސާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ރޭޓްތަކާއި،  އިންޓްރެސްޓް  މައިގަނޑު

  ނިންމުންތައް   އެކަށީގެންވާ  އެއިރަކަށް  ގުޅޭގޮތުން  އެކަންކަމާ  ހެދުމާއި،  ގޮތް
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 ؛ކަނޑައެޅުން

 ؛އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގެ ނިޒާމާ ެބހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދިނުން  (2)  

 ؛ޓީގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުންރިތޯއޮ  (3)  

ސިޔާސަތުތައް   (4)   ޢާންމު  ކަންކަމާގުޅޭ  އިދާރީ  ހިންގުމާއި  އޮތޯރިޓީގެ 

 ؛ކަނޑައެޅުން

ޤާނޫނުގެ    (5)   )  15މި  މާއްދާގެ  )(  1ވަނަ  ނަންަބރާއި  ވަނަ  2ވަނަ   )

 ؛ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުން

ކުރާ ގޮތާއި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ  ޒުތައް ތަންފީ ސަތުޔާ ސިއޮތޯރިޓީގެ  (6)  

 ؛ގޮތް ބެލުން 

 ؛އޮތޯރިޓީން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ފާސްކުރުން  (7)  

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އޮފީސްތަކާއި އަދި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން  އޮތޯރިޓީގެ ގޮފިތަކާއި    (8)  

ން ޤާއިމުކުރާނެ ތަންތަން  ތަތަންޤާއިމުކުރުމާެބހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، މި  

 ؛ކަނޑައެޅުން

 ؛އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ ަބޖެޓު ފާސްކުރުން  (9)  

 ؛ފާސްކުރުންއޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ މާލީ ހިސާުބތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު   (10)  

 ؛ގަވަރުނަރުގެ ހުށަހެޅުމުގެމަތިން އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ޢައްޔަންކުރުން  (11)  

 ނިންމުމާއި، އެފަދަ ރަނި ނެގުމާމެދު ގޮތެއްދަ  ގެއޮތޯރިޓީން ޮބޑެތި ޢަދަދުތަކު  (12)  

ދަރަންޏެއް ނަގާނެ ޝަރުޠުތަކާއި ހަމަތައް   ދަރަންޏެއް ނެގުމަށް ނިންމާނަމަ އެ

 ؛ކަނޑައެޅުން

ޤާނޫނުގެ    (13)   އެކްސް  21މި  ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ  މާއްދާއާ  ރނަލް ޓަވަނަ 

 ؛ނޑައެޅުން ކަތައްރިޒާރވްގެ ގޮތުގައި ަބހައްޓާނެ އެސެޓްތަކުގެ ާބވަތް

އިންވެސް  (14)   ވަސީލަތްތައް  މާލީ  އެސެޓްތަކުގެ ޓްއޮތޯރިޓީގެ  އެކަށީގެންވާ  ކުރަން 

 ؛ކަނޑައެޅުންާބވަތްތައް 

ފައިސާފޮތި   (15)   ނޫޓާއި  ކަނޑައެޅުމާއި،  އަގު  ސިއްކައިގެ  ފައިސާފޮތީގެ  ނޫޓާއި 

 ؛ނެރުމާއި ގެންގުޅުމާެބހޭ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން

ޑްވައިޒަރީ ޮބޑީތައް އުފެއްދުމާއި އެ ތަންތަނަށް  ނުވަތަ އެ  އްޑީއެއެޑްވައިޒަރީ ޮބ  (16)  
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، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  15ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 39

 ކުރެވިފައިއިތުރު މާއްދާ

މެންަބރުންގެ ޝަރުޠުތަކާއި އެ ޮބޑީތަކުގެ މެންަބރުން ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތާއި،  

 ؛މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅުން

ޯބޑުގެ މެންަބރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ، ނުވަތަ އެހެނިހެން މީހުންގެ މައްޗަށް   (17)  

ނުއެކުލެވޭ ހިމަނައިގެން  ވަ،  މީހުން  އެހެނިހެން  މެންަބރުންނާއި  ޯބޑުގެ  ތަ 

ވާލުމާއި އެފަދަ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ޓީތައް އެކުލަކޮމިޓީއެއް ނުވަތަ ކޮމި

 ؛ކަނޑައެޅުން

 އަދި؛ ޯބޑު ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުން  (18)  

މަސައްކަ  (19)   ޯބޑުގެ  ކަނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނުގައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަތްކަމި  ށް 

 ބޭނުންކުރުން. އްތައް އަދާކުރުމާއި ާބރުތައް އެހެނިހެން ކަންތަ

 

ގަވަރުނަރުގެ  
މަސައްކަތްތަކާއި  

 39ބާރުތައް 

 ގަވަރުނަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ާބރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. . 6-2

އޮތޯރި  (1)  ސިޔާސަތާއި  ރޭޓާެބހޭ  އެކްސްޗޭންޖް  ސިޔާސަތާއި،   ގެޓީމަނިޓަރީ 

ޯބޑަށް   ގަވަރުނަރު  ސިޔާސަތުތައް  އަދި އެހެނިހެން  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ގަވަރުނަރު   ސިޔާސަތުތައް  ކަނޑައަޅާ  ޯބޑުން  ގުޅޭގޮތުން  އެކަންކަމާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޒުތަންފީ

ކުރަންޖެހޭ   (2)   ކުރުމަށާއި އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް  އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް 

ކަންކަން އޮތޯރިޓީ  ކު  އެންމެހައި  ާބރާއި،  ކުރުން ރުމުގެ  އިތުރަށް  ހިންގުމަށް 

ލިިބގެންވެއެވެ.   ގަވަރުނަރަށް  ާބރު  ކުރުމުގެ  ކަންކަން  ފެންނަ  ރަނގަޅުކަމަށް 

ހޯދުމާއި ގަނެ  ޚިދުމަތް  މުދަލާއި  ތެރޭގައި،  ފަރާތްތަކާއެކު ، މީގެ  އެހެން 

މުވައްޒަފުންނާ ވުމާއި،  އެއަްބސްވުންތައް  ނަމުގައި   އިއޮތޯރިޓީގެ 

އެޑް ޢައްޔަންކުރުމާކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި  އޭޖެންޓުން  އަދި    އިވައިޒަރުންނާއި 

 އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ތަންފީ  (3)   ލިިބގެންވެއެވެ.    ޒީއެކިއެކި  ގަވަރުނަރަށް  ާބރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް 

މާލީ  ސުޕަވައިޒްކުރާ  ރެގިއުލޭޓްކޮށް  އޮތޯރިޓީން  ތެރޭގައި،  އް، އެރާއިދާ މީގެ 

ޕޭމަންޓްނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ރެ އަދި ސެކިއުރިޓީޒް    ،ގިއުލޭޓްކުރާ  ކްލިއަރިންގ 
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، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 40

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް
 އްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ން މި މާއުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް   (1981  ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ ޓަރީމަނި މޯލްޑިވްސް) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 2/ 2007ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 41

ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމަންޓް  ނުވަތަ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ސިސްޓަމެއް  ސެޓްލްމަންޓް 

މިފަދަ  ފިޔަވަޅުތަކާއި،  އަޅާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ޙަރަކާތްތައް  ފަރާތެއްގެ 

ޢައްޔަންކުރުމާއި ރިސީވަރެއް  އެހެންވެސް   މި،  އިދާރާތަކަށް  ނުވަތަ    ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ހިމެނެއެވެ.

ތަންފީ  (4)   ނިންމުންތައް  އިދާރީ  ޒުޯބޑުގެ  ހިންގުމުގައާއި،  އޮތޯރިޓީ  ކުރުމުގައާއި، 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ޯބޑަށް ގަވަރުނަރު ޖަވާުބދާރީވާންވާނެއެވެ. 

ތަންފީޔާސަތުސި  އޮތޯރިޓީގެ  (5)   ހިނގަމުންދާ  ޒުތައް  އޮތޯރިޓީ  ގޮތާއި  ކުރަމުންދާ 

ގޮތާ ބެހޭގޮތުން، މާލީ ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަމާެބހޭ ގޮތުން، ފައިސާގެ ާބޒާރާއި 

ކެޕިޓަލް މާކެޓާއި އަދި ޭބރު ފައިސާގެ ާބޒާރާ ބެހޭގޮތުން، މީލާދީ އަހަރެއްގެ 

ކު މަދުވެގެން  އާކޮންމެ  ޯބޑަށް ވަގަ  ފަހަރު )އެކެއް(  1ޓަރއަކު  ރުނަރު 

ސިޔާސަތުތައް ޓުރިޕޯ އޮތޯރިޓީގެ  ތެރޭގައި،  މީގެ  ކުރަންވާނެއެވެ. 

އިދާރީ  ޒުތަންފީ ނުވަތަ  ހިންގުމަށް  އޮތޯރިޓީ  ނުވަތަ  ކުރުމަށް، 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެ  ނުވަތަ  ނިޒާމަށް،  މާލީ  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރުމަށް، 

އަސަ މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ  އަސަރުކޮށްކުރުމާކެޓުތަކަށް  ނުވަތަ  ފާނެ ރާ 

 ކަމަށް ފެންނަ ހުރިހާ ކަންކަމާއި ޙާލަތްތައް ޯބޑަށް އަންގައިދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ގަވަރުނަރު ކުރުމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން    (6)  

ާބރުތައް   އެހެނިހެން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ކުރުމާއި  ކަންކަން 

ލިިބގެންވެއެވެނަރުގަވަ ކުރުމަށް ރަށް  ކަމެއް  ވަކި  ޤާނޫނުގައި  މި   .

ލިބިގެންވަނީ   ާބރުތައް  އެންމެހައި  ދީފައިނުވާ  ޯބޑަށް  ކަނޑައެޅިގެން 

 ގަވަރުނަރަށެވެ.
 

  އުޓީ ޑެޕި   އި ރާ ނަ ގަވަރު 
  ގެ   40ނަރު ގަވަރު 

 41މަސްއޫލިއްޔަތު 

ދުވަ  (1)  .7 ދުވަހުން  މަސައޮތޯރިޓީން  ހިންގާ  ޯބޑުން ގެ  ންރު ޑިރެކްޓަ  ،އްކަތްތައްހަށް 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ސިޔާސަތާ  ހިންގާނީ  ކަނޑައަޅާ   .ވެރެނަގަވަރުމަތިން 

ހާއޮތޯރި  ށްނަރަގަވަރު މަސައްކަތްތަކަށް  ނެތް  ޟިޓީގެ  ލަތެއްގައި   ޙާރުވެވެން 

 ނަރެވެ. ގަވަރުލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާނީ ޑެޕިއުޓީ މަސްއޫ ނަރުގެރުގަވަ



  
 ތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ ރައްޔި 81/6 :ރު ނަްނބަ ޤާނޫނު

  . މ 20-5-1981
  

 

17 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  ން މި މާއްދާއުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް   (1981  ނުނޫޤާ އޮތޯރިޓީ ޓަރީމަނި ޑިވްސްލްމޯ ) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 2/ 2007ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 42
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 43

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 44

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  މުގެ ޤާނޫނުއުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ރު ނަންބަ  ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 45

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  41ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 46

 ކުރެވިފައި ބަދަލު ޢިބާރާތް

ވަޒީފާއެއެ  ންއެހެ  ކީނަރަގަވަރުޓީ  ޑެޕިއު  ރާއިނަގަވަރު  (2)   ފަރާތެއްގެ  އް އްވެސް 

މަޤާމެ މަސަނުވަތަ  އޮތޯރިޓީގެ  ހަމައެކަނި  އަދާނުކުރާ،  އްކަތަށް އް 

 ޚާއްޞަވެގެންވާ ަބއެކެވެ.
 

  ގަވަނަރާއި،ޑެޕިއުޓީ 
  ދި އަ   ގަވަނަރ، 

  ބޯޑުގެ   ންގެ ޓަރު ޑިރެކް 
  މެންބަރުންނާއި 
  މުސާރަ   ސެކްރެޓަރީގެ 
  ކަނޑައެޅުމާއި 

  އަދި   ދިނުން   ފާ އިސްތިޢު 
  ފުން ޒަ އް މުވަ 

 42ޢައްޔަންކުރުން 

ގަޑެ  އިނަރާގަވަރު  (1)  .8 އާއި    ގެނަރުވަރުޕިއުޓީ  ނާޔަތްތައް  ޢިމުސާރަ 

ވަޤާމަ  ފާދިނުމާއި،އިސްތިޢު،  އެޅުމާއިނޑަކަ އޮންނާނީކިކުމުން    ރުން 

 މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ އިމިވާރީގަތި

ޢިމުސާރަ  ގެނަރުގަވަރު ޑެޕިއުޓީ    އިނަރާގަވަރު )ހ(     ޔަތްތައްނާއާއި 

މަޖިރައްޔިތުން  ނީކަނޑައަޅާ މަތިން   ގެމަޝްވަރާލީހުގެ  ގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

ނުވަތަ އެހެނިހެން މާލީ   މުސާރަ  ގެނަރުގަވަރުޑެޕިއުޓީ    އިނަރާގަވަރު )ށ(   

މުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި އުންޏެއް  ޤާޔަތެއް، މަނާޢިންވެސް  ނުވަތަ އެނޫ

 ކުރުމަކަށް އިތުރުތެއް  ޔަނާޢިއާއި  ސާރަމުނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ  

 ރަހެއް ނާޅައެވެ.މިމާއްދާ ހު

ގަވަރު )ނ(    ގަވަރުޑެނުވަތަ   43ނަރު އޮތޯރިޓީގެ  އޭނާގެ  44ނަރުޕިއުޓީ 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަމަޤާ ދޭން  އިސްތިޢުފާ  ަބމުން  ސަަބުބ  ކޮށް ޔާން، 

 ސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ.މްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އިރައީސުލްޖު

ގަވަރު  ނަރާއިގަވަރު  ގެޓީއޮތޯރި )ރ(   އެއްވެސް  ގެ 45ނަރުޑެޕިއުޓީ  މަގާމް   

ހުސްވެއްޖެނަމަ،   ދުވަހުގެ    (ޅީސްފަހެއް)ސާ   45ސަަބަބކާހުރެ 

 ނެއެވެ. ތެރޭގައި އެމަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާ

ފިޔަވައި   46ނަރުޑެޕިއުޓީ ގަވަރު  ނަރާއިގަވަރުނުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ  ނޫމިޤާ  (2) 

ޯބޑުންކުރެވޭޢައްޔަ ސެކްރެޓަރީއަށް  މެންަބރުންނާއި  މުސާރައާއި    ގެ  ދޭންވާ 
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ނަ 47 އި  3އަށް    ( 1981  ޤާނޫނު  ތޯރިޓީއޮ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  23/ 2015ރު  ބަންޤާނޫނު  ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ  މާއްދާވަ  6ގެ  އުމުގެ  ން މި  އިނަ 

 އި ވިފައިޞްލާޙުކުރެ  ރުނަންބަ
އި  3އަށް    ( 9811  ޤާނޫނު  ރިޓީއޮތޯ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  23/ 2015ރު  ބަންނަޤާނޫނު   48 ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ  މާއްދާވަ  7ގެ  އުމުގެ  ން މި  އިނަ 

 ކުރެވިފައިނަންބަރު އިތުރު
އި  3އަށް    ( 8191  ޤާނޫނު  ރިޓީތޯއޮ  މަނިޓަރީ  ވްސް މޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  23/ 2015ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 49 ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ  މާއްދާވަ  1ގެ  އުމުގެ  މި    އިންނަ 
 ކުރެވިފައިތުރުންބަރު އިނަ
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  16ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 18  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 50

 ކުރެވިފައިއިޞްލާޙު ޢިބާރާތް

ކަނޑައަޅާނީ  ޢި މަތިން   ނަރުގެގަވަރުނާޔަތްތައް   ލަފާގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

ެއެހްނ  މި    (3)  ަބާޤޫނުނަގިއ  ިހނަދކު ޮކށް ާޔން ޮގަތަކްށ  ޮއޯތިރީޓެގ  ، ަފިއުނާވާހ 

ުމަވްއަޒުފްނާނިއ  ަމަސްއަކތަ  ޭބުންނާވ  ކޮ ޭއެޖްނޓު ްށ  ާނިއ  ްނަސްލަޓނުްޓން ްނާނިއ 

ަޢްއަޔްނޮކށް  ދީ ، ެއްޑަވިއަޒުރްނ  ުކިރެއުރްނ  ަވިކުކާރނީ ، ަވީޒާފެގ  ، ަވީޒާފިއްނ 

ަންނަބުރ   އެއްގޮތް  )ަވީޒާފާއެބޭހ ާޤޫނުނ(   2/ 2008ާޤޫނުނ  ގޮތުގެމައާ    ތިންވާ 

47ނަރެވެ.ރުގަވަޑުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ޯބ
 

ުމަވ  (4)   ޭއްއަޒުފން ޮއޯތރީިޓެގ  ޮކްނަސްލަޓްނުޓްނާނިއ  ާނިއ  ެޖްނުޓްނާނިއ 

ަކނަޑައާޅނީ  ިޢާނަޔްތަތްއ  ުމާސަރާއިއ  ޭދެނ  ޯބޑުން   ،ެއްޑަވިއަޒުރްނަންށ 

ގޮތުގެމަތިން  ކަ އެއްގޮތްވާ  ހަމަތަކާ   ޓީގެ އޮތޯރި  ރެވެ.ނަގަވަރުނޑައަޅާ 

ޢިމުވައްޒަފުންނަ މުސާރައާއި  ދޭ  ވާންވާނީށް  އަދި، ނާޔަތްތައް  ޤާިބލު   ކަމަށް 

މީއެކަށީގެ ދެމިތިުބމަށް  ހުންވާ  ވަޒީފާގައި  އެމީހުން  ޢައްޔަންކުރުމަށާއި  ން 

 48ތްތަކެއް ކަމުގައެވެ.އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ މުސާރައަކާއި ޢިނާޔަ

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައިއަންނަނިވި   49 (5)   ކުރުމަށް  ކަނޑައަޅާ  ، ކަންކަން  ޯބޑުން 

ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ  އޮތޯރިޓީން  މުވައްޒަފު  އޮތޯރިޓީގެ އުސޫލުތަކާ  ންނަށް 

 50ލޯނު ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. 

އް   ނުވަތަ ގޯއްޗެ ނުވަތަ ފްލެޓެއް  ކައި ގެއެއްދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށްޓަ )ހ(    

 ؛ތުމަށްގަ

މުވަ )ށ(     ޢާއިލާމުވައްޒަފާއި  ބޭނުމަށްޓަކައި އްޒަފުގެ  ދިރިއުޅުމުގެ  ގެ 

 ؛ރުމަށްޢިމާރާތްކުރުމަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ތަން މަރާމާތުކު

މުވައްޒަފު )ނ(     ނުވަތަ  ތަޢުލީމު މުވައްޒަފު  މަތީ  ދަރިއަކު  ގެ 
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  މި ޢިބާރާތް އިން ނަ މާއްދާވަ  1ގެ ގެ ޤާނޫނު މުއުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 3އަށް  ( 1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ ސްމޯލްޑިވް ) 18/6  ނަންބަރު ޤާނޫނު، 2015/23ރު ބަޤާނޫނު ނަން 51
ގެ   ޤާނޫނުއުމުގެގެނަޙު  ޞްލާ ވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް)  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  32/ 2020ރު  ބަޤާނޫނު ނަން  . އެއަށްފަހު،ޞްލާޙުކުރެވިފައިއި
 ނަންބަރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ، މި އިންނަ މާއްދާވަ 17
 ން މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މުގެ ޤާނޫނުއުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް   (1981  ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 2/ 2007ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 52

 .ލުކުރުމަށްޙާޞި

  (6)  ( މާއްދާގެ  އިތުރުނ5ްމި  ކަންކަމުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ   ) ،

ލޯނު މުވައްޒަފުންނަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ކަމަކަށްޓަކައި  ވަގުތާއި    އެހެން  ދޫކުރުމަކީ 

ަބލާއިރު   ގަވަރުނަރަށްޙާލަތަށް  ކަމެއްކަމަށް  ފެނިއްޖެ   އެދެވިގެންވާ 

ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް  އެކަމަކަށްޓަކައި، ހިނދެއްގައި ލޯނު   

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ   3އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ، އެގޮތުން ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ ޢަދަދު

އެފަ އަދި،  ނުވާނެއެވެ.  އިތުރުވެގެން  ޢަދަދަށްވުރެ  ޖެހޭ  ދަ މުސާރައަށް 

ކަނޑައަ ޯބޑުން  ދޫކުރަންވާނީ،  ލޯނު  އެއްގޮތްވާ ކަންކަމަށް  އުސޫލުތަކާ  ޅާ 

 51ގެމަތިންނެވެ. ގޮތު
 

  ޕިއުޓީ ،ޑެ ގަވަނަރ 
  ގަވަނަރ، 

  ބޯޑު   ޑިރެކްޓަރުންގެ 
  އަދި 

  ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް 
 52ޙިމާޔަތް   ޤާނޫނީ 

 ތިންނެވެ. މާޔަތް ދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަޙި ނީޤާނޫ  ށްނަމުވައްޒަފުންއޮތޯރިޓީގެ   .9

ތައް ގައި ނުވަތަ މަޤާމުގެ ވާޖިުބ ކުރުމުހޭ ކަމެއްރަންޖެމިޤާނޫނުގެ ދަށުން، ކު  (1) 

އޮތޯރިޓީގެ އި  އަދާކުރުމުގަ ނުވަތަ  މެންަބރަކު،  ޯބޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މުޒަފަކުމުވައް ނުވަތަ  އޭޖެންޓެއް  ނުވަތަ  ނިޔަތެއްނެރާސިލަކު    ތި،  ނުަބއި 

ކަމަކާ ގުޅިގެންއެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާތެ ކޮށް ވަތަ ނު ނުރިކަމާއެކު ކުރާ 

ގެއްލުށްލެވޭ  ދޫކޮ ލިޭބ  ގުޅިގެން  އެމުވައްޒަކަމަކާ  ގޮތުން ފަކުމަކަށް  ޒާތީ   

ކަމަ އެފަދަ  އަދި  ނުޖެހޭނެއެވެ.  ވާކަށް  ގުޒިންމާ  މައްޗަށް ކާ  އޭނާގެ  ޅިގެން 

ދަޢްކުރެވޭ ކުރަ  އޭނާ  ޒިވާއެއްގައި،  އޮތޯރިޓީއިން  ޚަރަދުތަކަށް  ންމާ ންޖެހޭ 

 ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

މެންަބރެއް ނުވަތަ  އެހެންގޮތަކަށް ޯބޑުގެ  ތް ފިޔަވައި( ގައިވާގ1ޮގެ )މިމާއްދާ  (2)  

މުވައްއޮތޯ މުރާސިލެއްގެޒަރިޓީގެ  ނުވަތަ  އޭޖެންޓެއް  ނުވަތަ  މައްޗަށް ފެއް   

މައް ހުށަހެޅޭ  ކުށެއްގެ  ޝަރީޢަތަށް  ސާިބތުވާ  ޒިންމާ ސަލައެއްގައި  އެންމެހާ 

 އެމީހެކެވެ. އުފުލަންވާނީ 
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، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  18ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4  އަށް   (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 53

 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު މާއްދާ

  ޚިލާފު   މަޤްޞަދާ 
 53ޢަމަލު 

މެންަބރަކު )ހ(   .10 އެއްވެސް  ޯބޑުގެ  ހިންގާ    ،ޑިރެކްޓަރުންގެ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ނުވަތަ މާލީ  އަދާކުރުމުގައި،  ވާޖިުބ  އެމީހެއްގެ  ގުޅިގެން  ކަމަކާ    އެއްވެސް 

 ނުވަތަ ޞިނާޢީ، ނުވަތަ ވިޔަފާރިއާއި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި، ޒިރާޢީ

ލިިބ އިރުޝާދު  ފަރާތެއްގެ  އެހެން  މިފަދަ  ނުވަތަ  ފަރާތެއްގެ،  ގަނެ،  ހިމެނޭ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ   ޤަބޫލުކޮށްގެން  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ނަމަވެސް،  ނުވާނެއެވެ. 

ޢައްޔަންކުރެވޭ ލަފާދިނުމަށްޓަކައި  ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި  ޯބޑަށް   

  ނާޅައެވެ.އެޑްވައިޒަރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް

މުވައްޒަފުން  )ށ(    އޮތޯރިޓީގެ  މެންަބރުންނާއި  ޯބޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައް އަދާކުރަންޖެހޭ  އެމީހަކު  އޮތޯރިޓީގައި  ކަތްކުރަންވާނީ، 

އަމިއްލަ އެމީހެއްގެ  ފުށުނާރާގޮތަށެވެ.  ވާޖިާބ  މެންަބރެއް  މަޞްލަޙަތާ  ޯބޑުގެ 

މުގައި ފެއް، އެމީހެއްގެ ވަޒީފާގެ ވާޖިުބތައް އަދާކުރުނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަ

ފަރާތަކަށް   ކަމެއް ވަކި  ެބލެވިދާނެ  ުބރަވެވިދާނެކަމަށް  ނުވަތަ  ުބރަވެވިދާނެ 

އެމީ މަޞްލަޙަތާއި  ވަޒީފާގެ  އެމީހެއްގެ  ޒާތީ ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ،  ހެއްގެ 

އެމީހެއްގެ ޒާތީ މަޞްލަ  ެބލެވޭނެއެވެ.  ޙަތު ހިމެނޭ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާކަމަށް 

އެވަނީ  ުބނެފައި  އެމީހާ  ކަމެއްކަމަށް  ނުވަތަ  އެމީހަކަށް،  އުޅޭ ،  އިނދެގެން 

މަންމަ ނުވަތަ  މީހަކަށް، ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އިނދެގެން އުޅޭ މީހެއްގެ 

ނުވަތަ   ޭބެބ  ނުވަތަ  ދަރިއަކަށް، ަބއްޕަ  ނުވަތަ  ކޮއްކޮ  ނުވަތަ  ދައްތަ 

މާލީގޮތުން ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް،    ވިޔަފާރީގެގޮތުން  އޮންނަ  ގުޅުމެއް  އެމީހަކާ 

އުޅޭ  ނު އެކުގައި  އެމީހަކާ  ލިިބދާނެ ވަތަ  ފައިދާއެއް  ރަޙުމަތްތެރިއަކަށް  ގާތް 

 ކޮންމެ ކަމަކަށެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ )ނ(    ނުވަތަ  މެންަބރެއް  އެއްވެސް  މުވައްޒަފެއް،  ޯބޑުގެ  އެއްވެސް 

އި ވާޖިާބ ގުޅިގެން އެހެން އޮތޯރިޓީގައި އެމީހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާ

ެބލެވޭ ކަމަށް  ފޯރުވިދާނެ  ނުފޫޒު  އުފަރާތަކުން  ޢާންމު  އަދި  ލުތަކަށް ސޫފަދަ 

މަންފާއެއް އެހެންވެސް  ނުވަތަ  މާލީ  ދެވޭ  ނުވަތަ ، ނުފެތޭގޮތަށް  ޢިނާޔަތެއް 

 ޤަޫބލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ހަދިޔާއެއް، 
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، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  19ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނަޞްލާ ނަ އިވަ  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 54

 ކުރެވިފައި ޙުއިޞްލާ ނަންބަރު

ނު )ރ(   އަމިއްލަ  މެންަބރެއްގެ  އެއްވެސް  ހިމެނޭ ޯބޑުގެ  މަޞްލަޙަތެއް  ޒާތީ  ވަތަ 

ޯބޑު ކުރިން ގައި  ކަމެއް  ފެށުމުގެ  މަޝްވަރާއެއް  އެފަދަ  މަޝްވަރާކުރެވޭނަމަ، 

އެ މެންަބރެއް އެކަން ޯބޑަށް ހާމަކުރުމަށްފަހު ޯބޑުގެ މަޝްވަރާކުރުމުގައި އަދި 

ނުވާނެއެވެ. އެކަ ަބއިވެރިވެގެން  މެންަބރެއް  އެ  ނިންމުމުގައި  ގޮތެއް  މަކާމެދު 

އެކަމަކާމެދު  އަދި އަދި  މަޝްވަރާކުރެވޭއިރު  އެ    އެކަމެއް  ނިންމާއިރު  ގޮތެއް 

 ދެގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް،ނހާޒިރުވެއި  އެ މެންަބރެއް ޖަލްސާގައި

އްވުމަށް ޭބނުންވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު  މިފަދަ ޖަލްސާއެއްގައި، ޯބޑުގެ ޖަލްސާއެއް ޭބ

 ވެ. އި މިފަދަ މެންަބރެއް ހިމެނޭނެއެހަމަކުރުމުގަ

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

ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ   ގެ)އެއްމިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދު  -/1,000,000

 ންވެއެވެ. ާބރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެ 
 

މެނުވީ  (1)  .11 ސިއްރު  ހިނދެއްގައި  ޭބނުންވެއްޖެ  ކޯޓަކަށް  އެމީހަކު   ޤާނޫނީގޮތުން  ނުވަތަ 

ރުމުގެ  ތަ މަސައްކަތުގެ ވާޖިުބތައް އަދާކުއަދާކުރާ އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާތަކުގެ ނުވަ

ޯބޑުގެ އެއްވެސް މެންަބރަކު ނުވަތަ ޯބޑުގެ މެންަބރުކަން ކުރި   ،ގޮތުން މެނުވީ

ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  އޮތޯރިޓީގައި  ނުވަތަ  މީހަކު  އެއްވެސް 

އެއްވެސް   ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރި  އޭޖެންޓެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު 

އަދާކުރަންޖެ އޭނާ  އޮތޯރިޓީގައި  ނުވަތަކޮންސަލްޓަންޓެއް،  ޒިންމާތަކުގެ   ހޭ 

މާލީ   ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީގެ  އެނގިފައިވާ،  އަދާކުރުމުގައި  ވާޖިުބ  މަސައްކަތުގެ 

އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  

 54މަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ހާ

މިގޮތުން   ކުށްވެރި  ކޮށްފިމީހަކު  މަލެއް ޢަ  ފުލާޚި  އާއްދާމިމާ  (2)    ވާނެއެވެ. 

 ގުނޫން ދި  ދެއަހަރުދުވަހަށްވުރެ، އަދަަބކީ  ދެވޭ  މީހަކަށް  ޖެރިވެއްވެކުށް

، އަރުވާލުން  މުއްދަތަކަށް   ދިގުނޫން  އެއަށްވުރެ  ތަނުވަ، ޖަލަށްލުން   މުއްދަތަކަށް

ނުވަތަ ރުމެވެަބންދުކު  ގޭގައި  މުއްދަތަކަށް  ދިގުނޫން  ވުރެއެއަށް  ނުވަތަ  .  
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، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  20ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (8119  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 55

 އިއުނިކުރެވިފަ މާއްދާ
، މި  އިންނަ މާއްދާވަ  21ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  ރީމަނިޓަ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަނު ނަންޤާނޫ 56

 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު ނަންބަރު

  ނުވަތަ ކުރުމެވެ.    މަނާ ރިޖޫ  އަދަދަކުން  ގިނަނޫން  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ވިހިހާސް

  ދެ ، ކުރުމާއެކު  ޖޫރިމަނާ  އަދަދަކުން  ގިނަނޫން  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ވިހިހާސް

 އަށްވުރެއެ  ނުވަތަ ، ޖަލަށްލުން  މުއްދަތަކަށް  ދިގުނޫން   އަހަރުދުވަހަށްވުރެ

ދިގުނޫން  ތަ ނުވަ، ރުވާލުން އަ  މުއްދަތަކަށް  ދިގުނޫން  މުއްދަތަކަށް  އެއަށްވުރެ 

 ވެ.މެރުކު ބަންދު ގޭގައި

 ދިވެހިފައިސާ  - III   ޗެޕްޓަރ 

އެކުލެވިގެންވާނީ ،ޔުނިޓަކީ  ފައިސާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .12 ޔުނިޓް   ދިވެހިފައިސާގެ  މިރުފިޔާ  ، ރުފިޔާއެވެ. 

 .މައްޗަށެވެ ސަތޭކަލާރީގެ
 

  ބޭރުގެ   ދިވެހިފައިސާގެ 
 އަގު 

 55]ވިފައިކުރެއުނި[  .13

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލީގަލް ޓެންޑަރކަމުގައިވާ ފައިސާފޮއްޗާއި ނޫޓު ނެރުމުގެ ާބރު   (1)  .14 ފައިސާނެރުން 

ހަމައެކަނި   އަދި،  ލިިބގެންވަނީ  ގޮތުގައޮތޯރިޓީއަށެވެ.  ޓެންޑަރގެ  އި ލީގަލް 

ލި ާބރު  ނެރުމުގެ  ފައިސާފޮތި  ނޫޓާއި  ހަމައެކަނި ހަނދާނީ  ިބގެންވަނީވެސް 

އެނޫ ނޫޓު އޮތޯރިޓީއަށެވެ.  ހިމެނިދާނެ  ޓެންޑަރކަމުގައި  ލީގަލް  ފަރާތަކުން  ން 

ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  ހިމެނޭފަދަ  އަގު  ފައިސާގެ  ނުވަތަ  ފައިސާފޮތި  ނުވަތަ 

 56 މަނާކަމެކެވެ.ޝާނެއް ވިޔަސް ނެރުމަކީނި

 -ނެއެވެ:ވާ ންކުރަ ކަންތައްތައް މިވާ ތިރީގައި އޮތޯރިޓީން  (2)  

، އިންތިޒާމުކޮށް  ކަންތައްތައް  ޖެހުމާެބހޭ  ފައިސާފޮތި  ޗާޕްކުރުމާއި  ނޫޓު )ހ(    

 އެތަކެތި، ަބލަހައްޓައި  ކަންތައްތައް  އެންމެހާ  ންކަމާެބހޭކަމި

 .ކުރުން ރައްކައުތެރި ސަލާމަތްކޮށް

 އަނުބރާ ، ގެނައުމާއި  އަނުބރާ، ނެރުމާއި  ފޮތިސާފައި  ނޫޓާއި )ށ(    

 ހިނދެއްގައި  ނިއްޖެފެ  އޮތޯރިޓީއަށް، ނެރުމާއި  އަލުން  ހުފަމަށްގެނައު

މިޤާނޫނުަބދަލުކޮށްދިނުން  ފައިސާފޮތި  ނޫޓާއި  ފެށުމުގެ  ހިންގަން  . 

 މީގެތެރޭގައި   ފައިސާފޮތި  ނޫޓާއި  ނެރެފައިވާ  ސަރުކާރުން  ކުރިން
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 އެވެ.ހިމެނެ

 ފަރާތުން   އޮތޯރިޓީގެ ،ވާނީޗާޕްކުރެވެން  ނޫޓު  ނެރޭ  ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ  (1)  .15 އިސާފޮތި ފަ   ނޫޓާއި 

  އަދި ، ޕްލޭޓަކުން  އެފަދަ، ޑިޒައިނެއްގައި  ސިފައަކާއި  ކަނޑައަޅާ  ކަމަށްރަނގަޅު

މިނޫޓުގެ  އެފަދަ  އެވަގުތަކު   ހުންނަންވާނީ   ބެހިފައި  އަގު  ކަރުދާހެއްގައެވެ. 

 ތިންނެވެ. މަ ގޮތެއްގެ އަޅާކަނޑަ އޮތޯރިޓީން

، ސިފައާއި، ަބރުދަނާއި ، އިކާތައިަބ  ފައިސާފޮތީގެ  ނެރޭ  ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ  (2)  

، ދަންތަކާއިޢްމަ   ނުވަތަ  މަޢްދަން  ބޭނުންކުރާ  ހެދުމަށް   ފައިސާފޮތި، ޑިޒައިނާއި

 ހަމަތަކެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  އެވަގުތަކު، ހުންނަންވާނީ   މިކަންކަން

 . ނެވެމަތިން

  ން ރުކާރުސަ، ކުރީން  ފެށުމުގެ  ކުރަން  ޢަމަލު  މާއްދާއަށް  ވަނަ  14  މިޤާނޫނުގެ  (3)  

  ނޫޓާއި  ނުކޮށްހުރި  ާބޠިލު، ކުރެވި  ބޭނުން   ކަމުގައި   ޑަރޓެން  ލީގަލް، ނެރެ

 ޝަރްޠުތައް   ޤާނޫނީ  ަބލާއިރުވެސް  ހަމައަކުން  ހުރިހާ، ފައިސާފޮއްޗަކީ

 ޓެންޑަރެވެ. ލީގަލް ފުރިހަމަވާ
 

އ2ާ)  މިމާއްދާގެ  (1)  .16 ރ ޓެންޑަ   ލީގަލް    އި ގަ ތިރީ  ދެއްކުމުގައި  ފައިސާ  ގޮތުގެމަތިން  ޚިލާފުނުވާ  ( 

  ލީގަލް   ފައިސާފޮއްޗަކީ  ނޫޓާއި  ހުށަހަޅާ  ހަމަތަކުގެމަތިން  ންވާވެގެ  ަބޔާން

 ޓެންޑަރެވެ.

 ؛އަދަދެއް ކޮންމެ ދައްކާނަމަ ނޫޓުން ހ( )   

 ންގިނަނޫ  އަށްވުރެޔާރުފިއެއް، ދައްކާނަމަ  ފައިސާފޮތިން  އެއްލާރީގެ )ށ(    

 ؛އަދަދެއް

 އެފޮއްޗެއްގެ، މަދައްކާނަ  ފޮތިންސާފައި  އަގެއްގެ  މަތީ  އެއްލާރިއަށްވުރެ )ނ(    

 އް. އަދަދެ އިތުރުނޫން ގުނައަށްވުރެ ފަންސާސް އަގުގެ ސިއްކައިގެ

 ޢަމަލު   ގޮތެއްގައި  ޤާނޫނީ  ޣައިރު  އެފައިސާފޮއްޗަކާމެދު  ނުވަތަ  އެނޫޓަކާމެދު  (2)  

 ނޫނެވެ. ޓެންޑަރެއް ލީގަލް އެއީ މައިވާނަކުރެވިފަ

 ، ހިންގުމުގައި މިޤާނޫނު  (3)  

 ބަލާނީ  ކަމުގައި  ނޫޓެއް  ކުރެވިފައިވާ  ޢަމަލު  ގޮތެއްގައި  ރުޤާނޫނީއިޣަ ހ( )   

 އުނިކަމެއް   އަންނަ  އެއަށް  ކުރުމުގައި  ކުރާބޭނުން  ގޮތެއްގައި  ޢާންމު
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.  ދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ން މި މާއްއުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް    ( 1981  ނޫނު ޤާ  ތޯރިޓީއޮ  ރީނިޓަމަ  މޯލްޑިވްސް )  81/6  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު،  2007/2ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 57

އިން  ދާނަ މާއްވަ  22  ގެ ނުއުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    ( 1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަންއެއަށްފަހު،  
 ފައި ޞްލާޙުކުރެވިއި މާއްދާމި 

 ކުރާޔާންަބއަގު، ނަންަބރަށް   ނޫޓުގެ  ގޮތަކުން  އެހެން، ފިޔަވައި

 ގެއްލުމެއް  އަންނަގޮތަށް  އުނިކަމެއް  ސޮޔަށް  ނުވަތަ ،އަދަދަށް

، ލިޔުމަކަށް  އޭގެ  ޤަޞްދުގައި  މީހަކު  އެއްވެސް  ތަނުވަ ، ވާއިފަިބލި

 އެއްވެސްކަހަލަ  އަސްލަށް  އޭގެ  ނުވަތަ، ކުރެހުމަކަށް  އޭގެ  ނުވަތަ

 ނޫޓެކެވެ.  ގެނެސްފައިވާ ަބދަލެއް

 ކަމުގައި   ފައިސާފޮއްޗެއް   ވާކުރެވިފައި  ލުމަޢަ  އިގޮތެއްގަ  ޣައިރުޤާނޫނީ )ށ(    

 އަންނަ  އެއަށް  ކުރުމުގައި  ކުރާންނުބޭ   ގޮތެއްގައި  ޢާންމު، ބަލާނީ

، ވިގެނެ  އުނިކަމެއް  އެއަށް  ގޮތަކުން  އެހެން  ފިޔަވައި  އުނިކަމެއް

ފައިސާފޮއްޗެކެވެ.   ކޮންމެ  ލުއިވެފައިވާ  ނުވަތަ، ލިިބފައިވާ  ގެއްލުމެއް

 ސިއްކައަކަށް  ފޮތީގެއެފައިސާ  މީހަކު  ވެސްއްއެ  މިނޫނަސް  އަދި

  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ، އްންަބރެނަ، އްލަފްޒެ  އަންނަގޮތަކަށް  އުނިކަމެއް

  ފައިސާ   ކޮންމެ  ނަގާފައިވާ  ބިންވަޅު  ނުވަތަ، ކުރަހައި، ލިޔެ  އެއްޗެއް

 ނުވަތަ   އައިސްފައިވިޔަސް   ަބދަލު  ަބރުދަނަށް  އޭގެ   ފޮއްޗަކީވެސް

 ފައިވާވިކުރެ  ޢަމަލު  ގައިގޮތެއް  ޣައިރުޤާނޫނީ  ނުވިޔަސް

 ފައިސާފޮއްޗެކެވެ. 
 

  ނޫޓާއި   ޞައްޙަ 
  ހެކި   ގެ ފައިސާފޮތިކަމު 

  ކައުންޓަރފީޓް   އަދި 
 57ފައިސާ 

ނުވަތަ   )ހ(   .17 ނޫޓެއް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ނެރެފައިވާކަމަށް  ފައިސާފޮއްޗެއްގެ  އޮތޯރިޓީން 

ނުކުންނަ   އެކަޞައްޙަކަމާމެދު  އޮތޯރިޓީގެ  މައްސަލައެއްގައި  މަށް އެއްވެސް 

ތަ ޞައްޙަ ނުވަ  ،ާބރުދެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު އެ ނޫޓަކީ ނުވަތަ ފައިސާފޮއްޗަކީ

ސެޓްފިކެޓަކީޞައްޙަނޫން ދޭ  އެއްޗެއްކަމަށް  އެ   ،  ކޯޓެއްގައި  ހުރިހާ  ޤާނޫނީ 

ކަމަށް ފޮއްޗަކީ ޞައްޙަ ނުވަތަ ޞައްޙަނޫން އެއްޗެއްނޫޓަކީ ނުވަތަ އެ ފައިސާ

ޤަ ކަމުގައި  ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ސާބިތުކޮށްދޭ  އެފަދަ  ޫބލުކުރެވޭނެއެވެ. 

 ކުރެވޭނެއެވެ.ސެޓްފިކެޓަކާމެދު އެ މުވައްޒަފަކާ ސުވާލެއް ނު

އެހެން   )ށ(    ނުވަތަ  ފައިސާފޮއްޗަކީ  ނުވަތަ  ނޫޓެއް  ހުށަހަޅާ  އިދާރާއަކަށް  މާލީ 

ޓެއް ނުވަތަ ފައިސާފޮއްޗެއް  ޤައުމެއްގެ ލީގަލް ޓެންޑަރއަކީ ކައުންޓަރފީޓް ނޫ
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ނުވަތަ   ނުވަތަ ނޫޓެއް  އެ  ޝައްކުކުރެވޭނަމަ،  ޓެންޑަރކަމަށް  ލީގަލް 

ލީގަލް ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު  ފައިސާފޮއްޗެއް  އޮތޯރިޓީއަށް   ، ޓެންޑަރ 

އިދާ ކަމާެބހޭ  ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން  ރާއަކަށް ނުވަތަ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ނޫޓެއް ނުވަތަ ފައިސާފޮއްޗަކީ ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ  ހުށަހަޅާ  އޮތޯރިޓީއަށް )ނ(   

ފައިސާ ނުވަތަ  ނޫޓެއް  ކައުންޓަރފީޓް  ޓެންޑަރއަކީ  ނުވަތަ ލީގަލް  ފޮއްޗެއް 

ނުވަތަ   ނޫޓެއް  އެ  ޝައްކުކުރެވޭނަމަ،  ޓެންޑަރކަމަށް  ފައިސާފޮއްޗެއް  ލީގަލް 

ހިފަހައްޓަންވާނެއެ އޮތޯރިޓީން  ޓެންޑަރ  ލީގަލް  ނޫޓެއް، ނުވަތަ  އެ  އަދި  ވެ. 

ތަފް ޓެންޑަރއެއްގެ  ލީގަލް  ނުވަތަ  ނޫޓެއް، ، ލާއިޞީފައިސާފޮއްޗެއް  އެ 

ޓެން ލީގަލް  ނުވަތަ  ނޫޓަކީ، ފައިސާފޮއްޗެއް  އެ  ފަރާތާއި،  ހުށަހެޅި  ޑަރއެއް 

ޑަރއަކީ ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓެއްކަމަށް ނުވަތަ  ސާފޮއްޗަކީ ނުވަތަ ލީގަލް ޓެންފައި

ނުވަ ޓެންޑަރކަމަށް ފައިސާފޮއްޗެއްކަމަށް  ލީގަލް  ކައުންޓަރފީޓް  ތަ 

ޔާންކޮށް، ތަޙްޤީޤުކުރުމަށާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު  ޝައްކުކުރެވުނު ސަަބުބތައް ަބ

 . ޅުމަށްޓަކައި ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެ

އެހެން  މި   )ރ(   އޮތޯރިޓީއަށް  ކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި 

 ދާރާތަކުގައި އެހީއަށް އެދެވިދާނެއެވެ.އި
 

  ފައިސާފޮތި   ނޫޓާއި 
 ގެނައުން   އުވާލުމަށް 

 ނޫޓެއް  ވަކި  އިޢްލާނަކުން  ރިއްޔާ ކުރާރައީސުލްޖުމްހޫ  ލަފާގެމަތީން  އޮތޯރިޓީގެ  (1)  .18

 އެ، އެއީ  ފައިސާފޮތިތަކެއް  ވަތަނު  އްޗެއްފައިސާފޮ  ވަކި، ނޫޓުތަކެއް   ނުވަތަ

 ޑަރެއްންޓެ  ލީގަލް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފެށިގެން  ތާރީޚަކުން  ުބނާ  އިޢްލާނުގައި

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ނޫންކަމުގައި

 ނޫޓާއި  އެޅޭކަނޑަ  ގައިނޫންކަމު  ޓެންޑަރެއް  ލީގަލް  މިގޮތުން  ނަމަވެސް

އި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފޮތިސާފައި  މުއްދަތެއްގެ   ޅާއަކަނޑަ  އިގަޢްލާނުއެ 

 އޮތޯރިޓީގެ  އަގު   ސިއްކައިގެ  އޭގެ، ހުށަހަޅައިފިނަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ތެރޭގައި

 ލިިބދޭންވާނެއެވެ.  ންފަރާތު

  (2)  ( މާއްދާގެ  ރައީސުލ1ްމި  ދަށުން  ނަންަބރުގެ  ވަނަ  ކަނޑައަޅާ ޖުމްހޫރިއްޔާ(     

ތެ ހޯދުމަށްރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ަބދަލު  ހުރިއޮތޯރިޓީއަށް  ހުށަނާޅާ  ލީގަލް   ، 
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އި  3އަށް    ( 1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  23/ 2015ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 58 ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ  މާއްވަ  8  ގެނުއުމުގެ  އިން މި  ދާނަ 

 ފައި އިޞްލާޙުކުރެވި ބަރުނަން
  މާއްދާ އިން މި ދާނަ މާއްވަ  23 ގެނުއުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް  (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 32/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން 59

 ފައި އިޞްލާޙުކުރެވި

ފޮތީގެ ސިއްކައިގެ  ނޫޓު ނުވަތަ ފައިސާ   ޓެންޑަރ ނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 58ގު، އޮތޯރިޓީގެ ލައިިބލިޓީން އުނިކުރަންވާނެއެވެ. އަ
 

  ބައެއް   ބަދަލުނުދެވޭނެ 
  އަދި   ފައިސާފޮތި   ނޫޓާއި 

  ބޭނުންކޮށްގެން   އިސާ ފަ 
 59ތަކެތި   ހަދާ 

އުނިވާފަ )ހ(   .19 ނުވަތަ  ގެންގޮސްފައިވާ،  ވަގަށް  ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް  ގެއްލިފައިވާ،  ދަ 

ނު ނޫޓެއްގެ  ފުރިހަމަނުވާ  ނުވަތަ  އަގު، ލިބިފައިވާ،  ފައިސާފޮއްޗެއްގެ  ވަތަ 

ޣައިރުޤާނޫނީ ނުވަތަ   ނުވަތަ  ނޫޓެއްގެ  ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ  ގޮތަކަށް 

ފަރާތަކަށް ޗެއްފައިސާފޮއް އެއްވެސް  ޙައްޤު  ލިިބގަތުމުގެ  އޮތޯރިޓީން  އަގު  ގެ 

އު ނަމަވެސް،  ނުވެއެވެ.  ނުވަތަ ލިިބގެނެއް  ލިިބފައިވާ  ގެއްލުމެއް  ނިވާފަދަ 

ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ނޫޓެއްގެ ނުވަތަ   ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ ޣައިރުޤާނޫނީ 

ގޮތުގައި ޢިނާޔަތެއްގެ  އަގު،  ލިިބދެވިދާނެ  އަނ  ފައިސާފޮއްޗެއްގެ  ުބރާ 

 ސަަބުބތަކާއި ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލީގަލް ޓެންޑަރކަމުގައިވާ ނޫޓެއް ނުވަތަ   ( ށ)  

ނުވަތަ   ހަދަންވާނީ  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ޭބނުންކޮށްގެން  ފައިސާފޮއްޗެއް 

ނުވަތަ  ވިއްކަންވާ ލީގަލް ނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ސަރކިއުލޭޓްކުރަންވާނީ 

ފައިސާ ނުވަތަ  ނޫޓެއް  އެއްވެސް  ޓެންޑަރކަމުގައިވާ  ރަމްޒުވާފަދަ  ފޮއްޗެއް 

އެއްޗެއް އުފައްދަންވާނީ، ނުވަތަ ވިއްކަންވާނީ ނުވަތަ ސަރކިއުލޭޓްކުރަންވާނީ  

 ތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.އޮ
ލީގަދިވެހިރާއް ( ނ)   ފައިސާފޮއްޗެއް  ޖޭގެ  ނުވަތަ  ނޫޓެއް  ޓެންޑަރކަމުގައިވާ  ލް 

ާބވަ ތްތަކާއި ނޫޓެއް ނުވަތަ ފައިސާފޮއްޗެއް  ޭބނުންކޮށްގެން ހެދިދާނެ ތަކެތީގެ 

 ރަމްޒުވާފަދަ ތަކެތީގެ ާބވަތްތައް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 
ހާސް( ރުފިޔާއާއި  ހަ)ދި  -/10,000 ،ފަރާތެއްމި މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފުވާ   (ރ)  

)އެއްމިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ   -/1,000,000

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  ާބރު
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 މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ން މި ނުގެ ޤާނޫއުމު ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް   (1981  ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 2/ 2007ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 60
  އިން މި ދާނަ މާއްވަ  24  ގެނުއުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް)  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 61

 ފައި އިޞްލާޙުކުރެވިނަންބަރު 
އިން މި  ދާނަ މާއްވަ  25  ގެނުއުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް)  6/ 81  ރުނަންބަ  ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 62

 ފައި އިޞްލާޙުކުރެވި ނަންބަރު
  މާއްދާ އިން މި ދާނަ މާއްވަ  26 ގެނުޤާނޫ އުމުގެ ނަޞްލާޙު ގެވަނަ އި  4އަށް  (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 32/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން 63

 ފައި އިޞްލާޙުކުރެވި

 ޙުކުމްތައް   މާލީ   މަސައްކަތްތަކާއި   - IV   ޗެޕްޓަރ 

  އޮތޯރިޓީގެ 
  ބާރު   ގެ މަސައްކަތްކުރުމު 

 60ލިބިދިނުން 

ގަވަރުނަ  (1)  .20 ޑެޕިއުޓީ  މެންގަވަރުނަރާއި  ޯބޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ަބރުން ރާއި 

 61ރަންވާނީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި، ފަރުވާތެރިކަމާއެކުގައެވެ.މަސައްކަތްކު

ސިޔާސަ  (2)  ކަނޑައަޅާ  ޯބޑުން  ނިންމުންތަޑިރެކްޓަރުންގެ  ކާއި  ތާއި، 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ އުސޫލުތަކާ  އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ  މަތިން، 

ހިންގުމުގެ އުމަސްއޫލި  މަސައްކަތްތައް  އެންމެ  ފުލާނީ،  އްޔަތު  އޮތޯރިޓީގެ 

 ރެވެ.ނައިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ގަވަރު

) )ހ(  62 (3)   މާއްދާގެ  މި  ލިިބދޭ 2ގަވަރުނަރަށް  ދަށުން  ނަންަބރުގެ  ވަނަ   )

ޤާ މި  ގަވަރުނަރަށް  ޑެޕިއުޓީ  މާއްދާގެ   7ނޫނުގެ  ާބރުތަކާއި،  ވަނަ 

ހ1ަ) ގަވަރުނަރުގެ  ދަށުން  ނަންަބރުގެ  ވަނަ  އިސިއްޔަތުން ( 

ާބރުތައް، މަސްއޫލިއްޔަތު   ލިިބދޭ  ޙާލަތްތަކުގައި  އަދާކުރަންޖެހޭ 

މުވައްޒަފުންނާ  ޓްއޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖްމަން ގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ 

 ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

އިވާ ގޮތަށް، ގަވަރުނަރަށް  ނަންަބރުގެ )ހ( ގަ( ވަނ3ަމި މާއްދާގެ ) )ށ(    

( މާއްދާގެ  ވަނ2ަމި  ދަށުން  (  ނަންަބރުގެ  އެހެން   ާބރުތައް  ލިިބދޭ 

ޒިންމާވެ،  އެކަންކަމަށް  ވީނަމަވެސް،  ޙަވާލުކުރިކަމުގައި  ފަރާތަކާ 

ޤާނޫނުގެ   މި  އަދި،  ގަވަރުނަރެވެ.  މާއްދާގެ   7ޖަވާުބދާރީވާނީ  ވަނަ 

ދަށު 1) ނަންަބރުގެ  ވަނަ  ހައިސިއްޔަތުން (  ގަވަރުނަރުގެ  ން 

ޙާ އަދާކުރަންޖެހޭ  ގަމަސްއޫލިއްޔަތު  ޑެޕިއުޓީ  ވަރުނަރަށް ލަތުގައި 

ޙަވާލުކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ފަރާތަކާ  އެހެން  ާބރުތައް  ލިިބދޭ 

 އެކަންކަމަށް ޒިންމާވެ، ޖަވާުބދާރީވާނީ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރެވެ.

  (4) 63 ( މާއްދާގެ  އޮތޯރިޓީގެ 3މި  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ނަންަބރުގެ  ވަނަ   )



  
 ތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ ރައްޔި 81/6 :ރު ނަްނބަ ޤާނޫނު

  . މ 20-5-1981
  

 

28 

 

 
  އަކުރު އިން މި  ނަ މާއްދާވަ  9ގެ   ޤާނޫނުއުމުގެ ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3އަށް    (1981  ޤާނޫނު  ތޯރިޓީއޮ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  81/6  ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،  23/ 2015ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 64

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 

މަސައްކަތްކުރާ އިސްކޮށް  ޙަވާލުކުރެވޭ    މެނޭޖްމަންޓްގައި  މުވައްޒަފުންނާ 

 ކުރުމުގެ ކުރުމުގައި، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ތިރީގައިވާ ކަންކަންޒުާބރުތައް ތަންފީ

 ާބރު ލިިބގެންވެއެވެ. 

ގޮތުގެމަތިން އޮތޯރިޓީގެ   )ހ(     އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ފަރާތުން 

 ؛އެއްަބސްވުންތައް ހެދުން

ދަޢުވާ  )ށ(     މައްޗަށް  އޮތޯރިޓީން  އޮތޯރިޓީގެ  ނުވަތަ  ލިޭބ  ދަޢުވާކުރާ  

 ؛މައްސަލަތަކުގައި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރުން

ކަ  އޮތޯރިޓީގެ )ނ(     ހިންގުމުގައާއި،  ޢާންމު  ނުވަތަ ންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތައް  ފެންނަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  ރަނގަޅުވާނެކަމަށް  ކުރުން 

 ކުރުން.
 

ޖަމާރިޒާރވްތަ  އެކްސްޓާރނަލް  ރުކާރުގެސަ  ދިވެހި  (1)  .21 ރިޒާރވް   އެކްސްޓާރނަލް   ތަކީރާފަ  ކުރެވޭއް 

 .އޮތޯރިޓީއެވެ

 ތިރީގައި   ތެރެއިން  އެސެޓްތަކުގެ  ރިޒާރވް  ރެވޭލުކުގަޫބ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން  (2)  

 ަބއެއް  އޭގެތެރެއިން  ނުވަތަ  ާބވަތްތައް  އެންމެހައި  ވާވެގެން  ަބޔާން

 ޝަރްޠުތަކާއި  ނޑައަޅާކަ  ންޯބޑު، ރިޒާރވެއް  އެކްސްޓާރނަލް  އެކުލެވިގެންވާ

 . ފަރާތުންނެވެ އޮތޯރިޓީގެ ހައްޓާނީލަ ަބ އްގެމަތިންތަކެހަމަ

 ؛ރަން )ހ(    

ބޭ  )ށ(     ހުރި  ބެހެއްޓިފައި  ގޮތުގައި  ާބކީގެ  ޭބންކް  ނުވަތަ   ރު ނޫޓު 

 64؛އިސާފަ

; އެސެޓްތައް  ރިޒާރވް  ޫބލުކުރާގަ   ގޮތުން  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ )ނ(    

 -:އިއޭގެތެރޭގަ

    (i)   ްޖެނެރަލް  ގެޑުފަން  މަނިޓަރީ   އިންޓަރނޭޝަނަލ  

  ހުރި   ކަމުގައި   ރިޒާރވް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ންޓްގައިޓްމަޑިޕާ

 ؛ދުދައަ
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  އަކުރު ން މިއިނަ މާއްދާވަ 10ގެ  ޤާނޫނު ގެ އުމުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  3އަށް   (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) 81/6  ންބަރުނަ ޤާނޫނު، 0152/23ރު ބަންޤާނޫނު ނަ 65

 ކުރެވިފައިއިތުރު
މި  މި    ،ދާއިންވަނަ މާއް  1ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާ ގެނަ  ޞްލާޙުނަ އިވަ  1  އަށް  (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް)  81/6  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  27/ 82ރު  ބަނަންޤާނޫނު   66

އުމުގެ  ނަޞްލާޙު ގެވަނަ އި  3އަށް    (1981  ނޫނުޤާ  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް)  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  23/ 2015ރު  ބަޤާނޫނު ނަން  ،އެއަށްފަހު  .ރެވިފައިއިތުރުކު(  ދމާއްދާގެ )
  މަނިޓަރީ   މޯލްޑިވްސް)  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،  2020/32ރު  ބަޤާނޫނު ނަން  ފައި. އެއަށްފަހު،ޑ( އިތުރުކުރެވި ށް، )ލ()ގ()ޏ()ސ()އިޞްލާޙުކޮ އަދި )ބ(  ގެ )ށ(  މާއްދާމި    ންޤާނޫނު
 ފައި އިޞްލާޙުކުރެވި މާއްދާއިން މި ދާނަ މާއްވަ  27  ގެނު ޤާނޫއުމުގެ ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް   ( 1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ

    (ii)   ްދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަންޑުގައި  މަނިޓަރީ  އިންޓަރނޭޝަނަލ 

 ؛ރައިޓްސް ޑްރޯއިންގ ސްޕެޝަލް ނަމުގައިހުރި

 ލިެބންވާ  ރުފައިސާއިންޭބ  ތަނަކަށް  ޭބރުގެ  ންރާއްޖޭ  ކަނޑައަޅާ  ޯބޑުން )ރ(   

 ؛ނޯޓް ޕްރޮމިސަރީ އެކްސްޗޭންޖާއި ފްއޮ ިބލް

 ތެރެއިން  ިބލްގެ  ޓްރެޜަރީ  ނެރެފައިވާ  ސަރުކާރުން   ޤައުމުތަކުގެ  ޭބރު )ބ(    

 ؛ިބލް ރެޜަރީ ޓް ގަނެފައިވާ އޮތޯރިޓީއަށް

 ދާރާއަކުންއި  މާލީ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ، ސަރުކާރަކުން  ޭބރު )ޅ(   

 ތެރެއިން  އުރިޓީގެކިސެ  ކޮށްފައިވާ  ގަރަންޓީ  ނުވަތަ  ވާނެރެފައި

 .ސެކިއުރިޓީ ގަނެފައިވާ އޮތޯރިޓީއަށް

ސެކިއުރިޓީއާއި   ޓިވްސްޑެރިވެ )ކ(     އެހެނިހެން  ހިމެނޭގޮތުން، 

 65ސްޓްރުމަންޓްތައް. ންއި ފައިނޭންޝަލް

ތަކާ  އެކްސްޓަރނަލް  ގެދިވެހިރާއްޖޭ  (3)    އެކަށީގެންވާ   ޓްރާންސެކްޝަން 

  ޒާރވް ރި  ޓަރނަލްސްއެކް، ވަރަކަށް  ފެންނަ   ރެއްކަމަށްވަމިން

 ރަނގަޅަކަށް  އެންމެ  ތްކުރެވެންއޮ  ފަރާތުން  ރިޓީގެއޮތޯ  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

 .ވާނެއެވެ ކުރަން ކަތްމަސައް
 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.ސައްކަތްތައް އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައިވާ މަ  .22 66މަސައްކަތް   ގެ އޮތޯރިޓީ 

 ؛ކުރުންޒުތަންފީ ޅައިސަތު ކަނޑައަމަނިޓަރީ ސިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ(   

 ؛ގެ ނިޒާމާެބހޭ ގޮތުން ލަފާދިނުންޓްއެކްސްޗޭންޖް ރޭ )ށ(   

ރޭ ނ( )   ނިޒާޓްއެކްސްޗޭންޖް  އަދި ޒުތަންފީ  މުގެ  ރޭޓް  އެކްސްޗޭންޖް    ކުރުމަށްޓަކައި 

 ؛ކުރުންޒުތަންފީ ޅައިސިޔާސަތުތައް ކަނޑައައެކްސްޗޭންޖް ރޭޓާެބހޭ 

 ؛ރވް ަބހައްޓާ އަދި ބެލެހެއްޓުން ޒާހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޓަރނަލް ރިވެދި )ރ(  

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާ ނެރުމާއި ބެލެހެއްޓުން  )ބ(   
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާެބހޭ ޤާނޫނު(    2/2006ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ޅ(  

ރެގި ދަށުން  ސެކިއުރިޓީގެ  ވިޔަފާރިއާއި  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ޒްއާގުޅޭ  އުލޭޓްކުރާ 

 ؛މަތްތައް ފިޔަވައި، މާލީ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކޮށް ސުޕަވައިޒްކުރުންޚިދު

ރާވައި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާއި ސެކިއުރިޓީޒް   )ކ(    ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމްތައް 

 ؛ހިންގުމާއި، އެފަދަ ސިސްޓަމްތަކުގައި ަބއިވެރިވުން

ބޭންކުތަކާއި )އ(    ހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޭޖެންސީތަކާއި،   ސަރުކާރާއި  ސަރުކާރުގެ 

ަބއިވެރި ނަމުގައި ސަރުކާރު  އިދާރާތަކުގެ  މާލީ  އެހެނިހެން  ތަންތަނާއި،  ވާ 

 ؛ހުޅުވައިދީ އެފަރާތްތަކުން ޑިޕޮޒިޓް ޤަޫބލުކުރުންއެކައުންޓް 

ސެންޓްރަލް )ވ(    ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީއަކަށް  މާލީ   މަނިޓަރީ  ނުވަތަ  ޭބންކަކަށް 

މުރާ ނު  ސިލެއްގެއިދާރާއަކަށް،  ނުވަތަ ގޮތުން  ގޮތުން  ޭބންކަރެއްގެ  ވަތަ 

ގޮތުން  ތަނެއްގެ  ަބހައްޓާ  ޑިޕޮޒިޓް  ނުވަތަ  ގޮތުން  އޭޖެންޓެއްގެ 

 ؛ޚިދުމަތްކޮށްދިނުން

ރާއް )މ(    ނުވަތަ  ރާއްޖޭގައި  ހިނދެއްގައި،  ޖެހިއްޖެ  ޭބރުގައި ޖެއިޭބނުމެއް  ން 

އްޓާ ތަންތަނުގައި  އި، ނުވަތަ އެހެން ޑިޕޮޒިޓް ަބހައެފަދަ ބޭންކުތަކުގަހުންނަ  

ހު އޮތޯރިޓީގެ  އެކައުންޓް  އެފަރާތްތަކަކީ  އަދި  ހިންގައި،  އެކައުންޓް  ޅުވައި، 

 ؛ލުން ނުވަތަ އޭޖެންޓުން ކަމުގައި ޢައްޔަންކުރުންއެފަދަ މުރާސި

ގަނެ، ރަންފައިސާފޮތި ( )ފ   ފައިސާ  ޭބރު  ނުވަތަ  އެތަކެތީން  ުބލިއަން  ވިއްކައި،   

 ؛ކުރުންވިޔަފާރި

ނުވަތަ ޤައު  ޭބރު )ދ(    ނެރެފައިވާ  އިދާރާއަކުން  މާލީ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުން  މެއްގެ 

ޓްރެޜަރީ  ރެގެ ސެކިއުރިޓީޒްއާއި  ންޓީކޮށްފައިވާ  އެހެނިހެން  ބިލްތަކާއި 

ތަކެތިން  އެފަދަ  ނުވަތަ  ގަނެވިއްކުން  އިންސްޓްރުމަންޓްތައް  ފައިނޭންޝަލް 

 ؛ވެސްޓްކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތިން ވިޔަފާރިކުރުންއިން

ންޓީކޮށްފައި ހުންނަ ޓްރެޜަރީ ިބލްތަކާއި، ރެސަރުކާރުން ނެރެފައިވާ ނުވަތަ ގެ )ތ(   

ތަކެތީގައި  އެފަދަ  ނުވަތަ  ގަނެވިއްކައި،  ސެކިއުރިޓީޒް  އެހެނިހެން 

 ؛އިންވެސްޓްކޮށް، ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތިން ވިޔަފާރިކުރުން

އެހެނިހެން ލ( )   ބޭންކުތަކަށާއި،  ހުރި  ޯބޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިދާރާތަކަށް  މާލީ   
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ޝަރުޠުތަކާ މަތިން  ކަނޑައަޅާ  ހަމަތަކެއްގެ  ދުވަހަށްވުރެ   90އި  )ނުވަދިހަ( 

އަދި  ދޫކޮށް  އެޑްވާންސް  ލޯނާއި  މުއްދަތަކަށް  ޑިސްކައުންޓް -ރީ ދިގުނޫން 

ޑިސްކައުންޓްގެ -ންސްގެ ނުވަތަ ރީމިގޮތުން ދެވޭ ލޯނުގެ ނުވަތަ އެޑްވާ؛ ކުރުން

)ނުވަދިހަ( ދުވަހަށްވުރެ    90ރެއްގެ ޙާލަތަށް ަބލައި،  ން، އެއިމުއްދަތު ހަމަވުމު

މުއްދަތު އިތުރުނުވާނެގޮ އެ  އަދި،  އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.  މުއްދަތު  ތަށް 

 )ތިނެއް( ފަހަރެވެ.  3އިތުރުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 

ޝަރުޠުތަ )ގ(    ވަކި  މަތިއެއްަބސްވެވޭ  ހަމަތަކެއްގެ  ވަގުތީ ކަކާއި  ސަރުކާރަށް  ން 

 ؛ވާންސް ދޫކުރުންއެޑް

މެ ޏ()   އިދާރާއެއްގެ  މާލީ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ގުޅިގެން  ދިވެހިރާއްޖެ  ވުމާ  ންަބރަކަށް 

ޚަރަދުތަކަށާއި،   އެނޫން  ޗަންދާއަށާއި  ދައްކަންޖެހޭ  ވިދިގެން  އެކަމާ  ނުވަތަ 

ދި އެކައުންޓެއްގައި  ތަނެއްގެ  އެކަމާ  އެފަދަ  ަބއިވެރިވުމުގައާއި،  ވެހިރާއްޖެ 

ކުރަ ހިންގަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށާއި  ންޖެހޭ 

އެއްަބސްކަންތަ މަތިން އްތަކަށްޓަކައި  ހަމަތަކެއްގެ  ޝަރުޠުތަކަކާއި  ވަކި  ވެވޭ 

 ؛ސަރުކާރަށް އެޑްވާންސް ދޫކުރުން

އި، ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ސަރުކާރުގެ ޭބންކަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމާ )ސ(  

އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި   އެހެނިހެން  ގޮތުގައި  އޭޖެންޓެއްގެ  ފިސްކަލް 

 ؛ކަންތައްތަކުގައި އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުންމާލީ 

ގޮތުގެމަތިން،   )ޑ(   އެއްގޮތްވާ  ހަމަތަކާ  ޝަރުޠުތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  ޯބޑުން 

ނު ފައިސާނެގުދިވެހިރާއްޖެއިން  ދަރަންޏަށް  ޭބރުން  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މާއި ވަތަ 

 ؛ގެރެންޓީ ދޫކުރުން

 ؛ކޮށް ހިންގުންމުގުޅިގެން ކްލިއަރިންގ ހައުސް އިންތިޒާބޭންކުތަކާ  )ޒ(  

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި )ޓ(    މަޤްޞަދުތައް  މަޢުލޫމާތު ، އޮތޯރިޓީގެ  ތަފާސްހިސާާބއި 

 ؛ޢުކުރުންރާސާކުރުމާއި، ޝާއިއެކުލަވާލުމާއި، ދި، އެއްކުރުމާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފައިނޭންޝަލް   ތަރައްޤީކުރުމަށާއިމާލީ ދާއިރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ޔ()  

އެކި މަޝްރޫޢުތައް  ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި  އިންކްލޫޝަން އިތުރުކޮށް 

ގުޅިގެން  ޚިދުމަތާ  ދެވޭ  ދަށުން  އެފަދަ މަޝްރޫޢެއްގެ  ގެންދިޔުމާއި،   ކުރިއަށް 
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 ؛ފީ ނުވަތަ ޗާޖު ނެގުން

މުގޯތިގެދޮރުފަދަިބމާއި   )ޕ(   ނުއުފުލޭ  ލިިބގަތުމާއި،    މުދާ  އުފުލޭ  ދަލާއި 

މުދަލުގެ  އެފަދަ  މުދަލާއި  އެފަދަ  ހިފެހެއްޓުމާއި،  އަތުލުމާއި،  ގަނެވިއްކުމާއި، 

ޙަވާލުކުރުމާއި،  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  މަޞްލަޙަތުތައް  އޮތް  މައްޗަށް 

 ؛ންޔަށްދިނުމާއި، ވިއްކުމާއި، ރަހުނުކުރުަބދަލުކުރުމާއި، ކުއް

ސިސްޓަމްތައް   ،ންޓްމަޕޭ ޖ( )   ސެޓްލްމަންޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  އަދި  ކްލިއަރިންގ 

އިންސްޓް ޕޭމަންޓް  ރެގިއުލޭޓްކޮށް ރުއޯވަރސީކުރުމާއި،  މަންޓްތައް 

 ؛އޯވަރސީކުރުން

 ؛ނުން ސަރުކާރުގެ އަދި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ފަންޑް މެނޭޖްކޮށްދި )ޗ(  

އިދާރާސަރުކާރުން   )ހހ(    ދައުލަތުގެ  އޮތޯރިޓީނުވަތަ  )ޕަްބލިކް  އެ  އަކުން  ނުވަތަ   )

ކުންފުންޏެއްގެ މެޖޯރިޓީ ޙިއްޞާ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން 

 ؛އިޝޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް އިޝޫކުރުމުގެ އަދި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރުން

ނަމުގަ )ހށ(    އިޝޫކުރުންއި  އޮތޯރިޓީގެ  ސެކިއުރިޓީ  ؛ސެކިއުރިޓީޒް  އެފަދަ  ޒް  އަދި 

ރި ވިއްކުން،  ރީގަނެ،  އަދި  ޑިސްކައުންޓްކުރުން  ޑިސްކައުންޓް -ޑީމްކުރުން، 

 ؛ކުރުން

ޑީލަރކަން ކުރާނެ  ( ނ)ހ   އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި އިޝޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ޕްރައިމަރީ 

 ؛ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރުން

ފަ  )ހރ(    ސެކިއުރިޓީޒްއާއި  ކަނޑައަޅާ  ޯބޑުން  އިނޭންޝަލް  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ނުވަ ގަނެވިއްކުން  ތަކެތީގައި އިންސްޓްރުމަންޓްތައް  އެފަދަ  ތަ 

 ؛އިންވެސްޓްކުރުން

ކަންކަން  )ހބ(    ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުރުމަށް  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ  އެހެން 

 އަދި؛ ކުރުން

މަޤްޞަދު ހޅ( )   މަސައްކަތްތައޮތޯރިޓީގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ނުވަތަ  ޙާޞިލުކުރުމަށް  އް ތައް 

 ކުރުން.ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް 
 

  ބޭރުފައިސާ   ރަނާއި 
 ތައް ރޭޓު   ގަނެވިއްކާ 

ރަނާމިންވަރަ  ފެނުނު  އެވަގުތަކު  އޮތޯރިޓީއަށް  (1)  .23   ފައިސާ   ޭބރު  އިކަށް 

 ރޭޓުތައް  މުގެ ކުރު  ރިވިޔަފާ  އެތަކެތީން  އަދި.  ގަނެވިއްކިދާނެއެވެ
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އިން މި އްދާނަ މާވަ  14ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ  ގެނަ  ލާޙުޞްވަނަ އި  3އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް)  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  23/ 2015ރު  ބަނަންޤާނޫނު   67

ވަނަ    4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  ޓަރީމަނި  ވްސްމޯލްޑި )  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  32/ 2020ރު  ބަޤާނޫނު ނަން. އެއަށްފަހު،  އކުރެވިފަކޮށް، )ނ( އުނިލާޙުއިޞް  މާއްދާގެ )ށ(
 ފައި ކުރެވިއުނި މާއްދާއިން މި ދާނަ މާއްވަ  28  ގެނުއުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައި
  މާއްދާ އިން މި ދާނަ މާއްވަ  29  ގެނުއުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް   (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ) 81/6  ނަންބަރު ޤާނޫނު، 32/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން 68

 ފައިކުރެވިއިތުރު

 .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

، ރަނާއި  އްޖޭގައިދިވެހިރާ، ންފަރާތްތަކު  އެހެން  ފައިވާދެވި  ހުއްދަ، ކާއިބޭންކްތަ  (2)  

 ރޭޓުތައް  ކުރެވިދާނެ  ވިޔަފާރި  އެތަކެތީން  އަދި   ގަނެވިއްކައި  ޭބރުފައިސާ

 .ވެނެއެދާކުރެވި  އިޢްލާން ޢާންމުކޮށް އެކަން ކަނޑައަޅައި ންތުފަރާ ރިޓީގެއޮތޯ

 ކަނޑައަޅާ   ޓީން އޮތޯރި   ގުޅޭގޮތުން  ރޭޓަކާ  މެދުމިން   ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  (3)  

 .ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ ޓުރޭ ވިއްކުމުގެ ގަނެ ޭބރުފައިސާ  ތެރޭގައި ގެދާއިރާއެއް

 ޖެހިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ތަކާމުނާސަަބ  ވަކި  ތަނުވަ  ޚާއްޞަކޮށް  ކަމަކަށް  ވަކި  (4)  

 ދަ ވެގެންވާފަ  ަބޔާން  މިމާއްދާގައި، ކުމަކީވިއް  ށްޭބރުފައިސާއަ  ފައިސާފޮތި

 . ވެނުބެލޭނެއެ ކަމަކަށް އެއްވިޔަފާރި އިސާގެފަޭބރު
 

 67]އުނިކުރެވިފައި[ . 24 ންތައް މަނާކަ 

 

ބެހޭ  ޖާ ފޮރިން އެކްސްޗޭން 
 68ކަންކަން 

އެކްސްޗޭންޖާ )ހ(   .24 ފޮރިން  އަންނަނިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިންގަންވާނީ  ކަންކަން  ެބހޭ 

 ންނެވެ. ގޮތުގެމަތި

ނިޒާ  (1)    ރޭޓްގެ  އެއޮތޯރިޓީގެ  ، މުއެކްސްޗޭންޖް  ލަފަޔާ  އްގޮތްވާ  

 އަދި؛ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

ނިޒާ  (2)    ރޭޓްގެ  އެކްސްޗޭންޖް ޒުތަންފީ  މުއެކްސްޗޭންޖް  ކުރުމަށްޓަކައި 

އެކް އަދި  ކަނޑައަޅައި  ރޭޓް  ސިޔާސަތުތައް  ރޭޓާެބހޭ  ސްޗޭންޖް 

 ކުރާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ. ޒުތަންފީ

ގެ )ށ(    )ހ(  މާއްދާގެ  )މި  ނަންަބ1  ވަނަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ (  ދަށުން  ރުގެ 

ފައިސާއެއް   ޭބރު  ވަކި  ގުޅިގެން  ނިޒާމާ  ރޭޓްގެ  އެކްސްޗޭންޖް  ކަނޑައަޅާ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު  ވިއްކާ  އަގާއި  އެހެން ގަންނަ  ފިޔަވައި  އަގު  އެ  ނަމަ، 

އަދި،   ކީ މަނާކަމެކެވެ.ފައިސާއެއް ވިއްކުމަކީ އަދި ގަތުމަ  އަގެއްގައި އެ ޭބރު

ނުވަތަ    އޮތޯރިޓީގެ ކޮމިޝަނެއް  އިތުރު  މުޢާމަލާތްތަކަށް  އެފަދަ  ހުއްދަނެތި، 
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  މާއްދާ އިން މި ދާނަ މާއްވަ  29  ގެނުއުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް   (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ ލްޑިވްސް މޯ) 81/6  ނަންބަރު ޤާނޫނު، 32/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން 69

 ފައިކުރެވިއިތުރު

 އެހެންވެސް ފައިދާއެއް ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  -/10,000ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި ފަރާތެއް،  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާން )ނ(   

ރުފިޔާއާއި  )ދިހަ ރުފިޔާ  -/1,000,000ހާސް(  ދެމެދު)އެއްމިލިއަން(    ގެ އާ 

ނުވަތަ   ޖޫރިމަނާކުރުން،  އެ    -/10,000ޢަދަދަކުން  ރުފިޔާއާއި  )ދިހަހާސް( 

ޢަދަދުގެ   ފައިސާގެ  ހިމެނޭ  ދެމެދު  5މުޢާމަލާތެއްގައި  ގުނައާ    ގެ )ފަހެއް( 

 ގެންވެއެވެ. ލިިބ ން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށްޢަދަދަކު

) )ރ(   ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ނަނ2ްމި  ވަނަ  ކަނޑަ(  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  އަޅާ  ަބރުގެ 

ކުރުމުގައި   މުޢާމަލާތް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދަށުން،  ސިޔާސަތުތަކުގެ 

އޮތޯރިޓީން ފައިސާތަކެއް  ނުވަތަ  ފައިސާއެއް  ވަކި    ބޭނުންކުރެވޭނެ 

އިސާއެއް ނުވަތަ ފައިސާތަކެއް މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި އެ ފަކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  

ފައި އެހެން  މަނާކަމެކެވެ.ފިޔަވައި  ބޭނުންކުރުމަކީ  އެގޮތަށް  ސާއެއް  އަދި 

ކުރުމުގެ  އިސްތިސްނާ  މުޢާމަލާތްތަކެއް  ވަކި  ކަނޑައެޅިކަމުގައިވީނަމަވެސް، 

 .އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ

 -/10,000ކަމެއް ކޮށްފި ފަރާތެއް،  ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާގެ ) )ބ(   

ރުފިޔާ ދެމެދު  -/1,000,000އާއި  )ދިހަހާސް(  ރުފިޔާއާ    ގެ )އެއްމިލިއަން( 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 

ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން  
 69ސިސްޓަމް 

ހިމެނޭގޮތު )ހ(  . 24-1 މަޢުލޫމާތު  ދަރަންޏާެބހޭ  ކްރެޑިޓްވަރތިނަސްއާ ޑެޓަރުންގެ  ން 

ހޯދަ މަޢުލޫމާތު  ކްރެޑިޓް ޙިއްޞާއި  ގުޅުންހުރި  އޮތޯރިޓީން  ކުރުމަށްޓަކައި، 

އެހެން  އަދި،  ހިންގިދާނެއެވެ.  ޤާއިމުކޮށް  ސިސްޓަމްތައް  އިންފޮމޭޝަން 

އިންފޮމޭޝަން ކްރެޑިޓް  އެފަދަ  ހިންގާ  ސްޓަމްތައް ސި  ފަރާތްތަކުން 

ރަ ދީ،  ލައިސަންސް  ސުޕަވައިޒް  ރެގިއުލޭޓްކޮށް،  އަދި  ޖިސްޓަރީކޮށް 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.
ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން   ( )ށ   މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ޤާއިމުކުރާ  މި 

ަބއިވެރިވާންޖެހޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކްރެޑިޓަށްދޭ ފަރާތްތަކާއި   ސިސްޓަމެއްގައި 
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ހެއްޓޭނެ ގޮތާއި،  ތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ހިފެއެފަދަ ފަރާ

ގޮތްތައް، މި  ޙިއްޞާމަޢުލޫމާތު    އެ ސިސްޓަމަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާ ކުރާނެ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ވީނަމަ )ނ(    ަބޔާންކޮށްފައި  އެހެންގޮތަކަށް  ޤާނޫނެއްގައި  މާއްދާގެ އެހެން  މި  ވެސް، 

ގަވާއިދުގަ ހަދާ  ދަށުން  ގެ  އިންފޮމޭޝަން  )ށ(  ކްރެޑިޓް  އޮތޯރިޓީން  އި 

ޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް، އެފަދަ ކްރެޑިޓް  ަބއިވެރިވާންސިސްޓަމެއްގައި

ގޮތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ަބއިވެރިވެ،  ސިސްޓަމެއްގައި  އިންފޮމޭޝަން 

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރު

 

ސަރުކާރުގެ  
 70ކެޓް ސެކިއުރިޓީޒް މާ 

އްޔަތުން ހައިސިރުކާރުގެ އޭޖެންޓެއްގެ  ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ސަ )ހ(  . 24-2

މަސައްކަތްތައް  ފުޅާކުރުމުގެ  ތަރައްޤީކޮށް  މާކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  ސަރުކާރުގެ 

ރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ކުރުމުގެ ާބރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި، ސަ

ހިން މާކެޓް  މެނޭޖްކުރުގައިޕްރައިމަރީ  އޮތޯރިޓީއަށް  ،  ާބރުވެސް  މުގެ 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 
ސެކިއުރިޓީޒް   ށ( )   ސަރުކާރުގެ  މާކެޓުގައި  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ސަރުކާރުގެ 

އުސޫލުތައް ޢަގަނެވިއްކުމުގައި   ޝަރުޠުތަކާއި  ގޮތްތަކާއި،  މަލުކުރަންޖެހޭ 

ލިިބގެންވެއެވެ.ކަ އޮތޯރިޓީއަށް  ާބރު  ނައަދި،    ނޑައެޅުމުގެ  ންަބރު ޤާނޫނު 

ދަށުން   2006/2 ގެ  ޤާނޫނު(  ސެކިއުރިޓީޒްއާެބހޭ  މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ސަރުކާރުގެ  އޮތޯރިޓީން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ޢަ ގަނެވިއްކުމުގައި  ސެކިއުރިޓީޒް  މާކެޓްގައި  މަލުކުރަންޖެހޭކަމަށް  ސެކަންޑަރީ 

އިތު ކަންކަމުގެ  އިކަނޑައަޅާ  ކަންރުން،  ާބރުވެސް ތުރު  ކަނޑައެޅުމުގެ  ކަން 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ  
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ  

ނުވަތަ ސަރުކާރު  

ދައުލަތުގެ )ހ(  . 24-3 ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއްގެ ސަރުކާރުން  އެ  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން   

 ،ރުގެ ނަމުގައި އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން އެދިއްޖެނަމަޓީ ޙިއްޞާ ސަރުކާ މެޖޯރި
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ކުންފުންޏެއްގެ  
ސެކިއުރިޓީޒް  
 71އިޝޫކުރުން 

ސަރުކާރުން   އިޝޫކުރުމަށް  ސެކިއުރިޓީއެއް  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުން 

ކުންފުންޏަކުން  އެ  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  އެ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކުން  އުފައްދާ 

މެނޭއިޝޫ އަދި  އިޝޫކުރުމުގެ  ސެކިއުރިޓީޒް  މަސައްކަތް ޖްކުރުކުރާ    މުގެ 

އަދި  އިޝޫކުރުމުގެ  ސެކިއުރިޓީޒް  އެފަދަ  ކުރެވިދާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް 

ފަރާތުގެ   އެދުނު  އެކަމަށް  ކުރާނީ،  އޮތޯރިޓީން  މަސައްކަތް  މެނޭޖްކުރުމުގެ 

 އްޔަތުންނެވެ. ހައިސިއޭޖެންޓެއްގެ 
ކުރުމުގެ އިޝޫކުރުމުގެ އަދި މެނޭޖް ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ށ(   

އޮތޯރިޓީއަށް މަސައް ކަންކަން  އަންނަނިވި  ކުރުމުގައި  އޮތޯރިޓީން  ކަތް 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ހޯލްޑްކުރާ   (1)    ސެކިއުރިޓީޒް  ނުވަތަ  ގަނެފައިވާ  ސެކިއުރިޓީޒް 

އޮތޯރިޓީން ޒިޑިޕޮ ނަމުގައި،  ސަރުކާރުގެ  އަދި  ނަމުގައި  ޓަރުންގެ 

 ؛ންހުޅުވައިދިނުކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާއި ހަމަތަކާއެކު، އެކައުންޓް 

ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް، ސެކިއުރިޓީޒް ކްލިއަރިންގ އަދި   (2)   

ސިސްޓަމްތައް  ބޭނުންވާ  ހެދުމަށް  ސެޓްލްމަންޓް  ސެކިއުރިޓީޒް 

 ؛ޤާއިމުކުރުމާއި އެފަދަ ސިސްޓަމްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުން

ނުވަތަ    (3)    ޓެންޑަރކުރުމަށް  ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް  އިޝޫކުރުމަށް 

ދިނުމަށްސެކިއުރިޓީޒް   ދަރަންޏަ ދަރަންޏަށް  ނެގުމަށް   ށްނުވަތަ 

ސިސްޓަމްތައް  އެފަދަ  ޤާއިމުކުރުމާއި  ސިސްޓަމްތައް  ބޭނުންވާ 

 ؛އޮޕަރޭޓްކުރުން

އަދި   (4)    އިޝޫކުރުމުގެ  ސެކިއުރިޓީޒް  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

އޮތޯރި ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭކަމަށް މެނޭޖްކުރުމުގެ  ޓީއަށް 

 ހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާއި ކަންކަން ކުރުން.ފެންނަ އެ

ކަމެއް  )ނ(    އެއިން  ނުވަތަ  ކަންކަން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާއި ހަމަތަކާއެކު، އެހެން ފަރާތެއް  ، ކުރުމަށް

 ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.
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އިވާ ފަރާތަކުން އިޝޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަ )ރ(  

ޓަރީއެއްގެ މަސައްކަތް އަދި ޕޭއިންގ އޭޖެންޓްގެ މަސައްކަތް އޮތޯރިޓީއަށް ޒިޑިޕޮ

 ކުރެވިދާނެއެވެ.
 

  ސަރުކާރުގެ 
  މާކެޓް   ސެކިއުރިޓީޒް 
  ރެގިއުލޭޓްކޮށް 

 72ސުޕަވައިޒްކުރުން 

ޑީލަރކަން ކު )ހ(  . 24-4 ޕްރައިމަރީ  ރާނެ ފަރާތްތައް ނުވަތަ  ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

އެހެންގޮތަކުންވެސް  މާކެޓްގައި  ޕްރައިމަރީ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ސަރުކާރުގެ 

އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރު  ކަނޑައެޅުމުގެ  ފަރާތްތައް  ޙަރަކާތްތެރިވާނެ 

 އެވެ. ލިިބގެންވެ
ފަރާތެއް  )ށ(    ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ވަކި  ޢައްޔަން ދިނުމުގައި  ހުއްދަ  ފަރާތަކަށް  އެއިން  ނުވަތަ  ކުރުމުގައި 

ޢައްޔަންކުރުމުގެ   އެފަރާތެއް  ހަނިކުރުންތަކަކާއެކު  ނުވަތަ  ޝަރުޠުތަކަކާއެކު 

އެފަރާތަކަށް   އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ  އިޚްތިޔާރުވެސް  ހުއްދަދިނުމުގެ 

އަދި ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގައިވެސް ލިިބގެންވެއެވެ.  ހުއްދަ   ،އެފަރާތެއް  ނުވަތަ 

 އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި ހަނިކުރުންތައް  ދިނުމަށްފަހުގައިވެސް

 .ލިިބގެންވެއެވެ އޮތޯރިޓީއަށް ާބރު ގެނައުމުގެ ަބދަލުކޮށް އަދި އުނިއިތުރު
ސެކަންޑަރީ   )ނ(    ހިނދެއްގައި، ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒްގެ  އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ 

ޙަ ާބވަތްތަކެއްގެ  މާކެޓްގައި  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ާބވަތެއްގެ  ވަކި  ރަކާތްތެރިވާ 

 ފަރާތްތަކެއް، ސެކަންޑަރީ މާކެޓްގައި ޙަރަކާތްތެރިވެވޭނީ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައެއް 

އެކަން  ކަނޑައަޅާނަމަ،  އެގޮތަށް  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ހޯދުމަށްފަހުގައިކަމަށް 

 އޮތޯރިޓީން ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 
މާއް )ރ(   ހުއްދަ  މި  ފަރާތްތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ގެ  )ނ(  ދާގެ 

މިންގަނޑުތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާނެ  

ޝަރުޠުތަކަކާއެކު  ވަކި  އެފަރާތްތަކަށް  އަދި  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް 

 ތޯރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.ނުވަތަ ހަނިކުރުންތަކަކާއެކު ހުއްދަ ދިނުމަށް އޮ
އަކުރުތަކުގައި  )ބ(    ހުރި  ނިޔަލަށް  ގެ  )ރ(  ފެށިގެން  އިން  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
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ލަފަޔާ  ސަރުކާރުގެ  ކުރަންވާނީ  އޮތޯރިޓީން  ކަންކަން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
ކޮންމެ ފަރާތަކުން އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަންކުރާ   )ޅ(  

)ރ( ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދަ ލިިބފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް، އޮތޯރިޓީން  

ތެއްގެމަތިން އަދި އޮތޯރިޓީން އެދޭ ތަފްޞީލާއެކު، އަދި އޮތޯރިޓީން އަންގާ ގޮ

ރިޕޯ ލިޔެކިޔުންތަކާއި  މަޢުލޫމާތާއި  އެދޭ  އޮތޯރިޓީން  ވަގުތަށް،  ތައް ޓުއަންގާ 

 .އެވެހުށަހަޅަންވާނެ
ނުވަތަ   ( )ކ   ެބލުމަށް  ޙާލަތު  ފަރާތެއްގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ޅ(  މާއްދާގެ  މި 

އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ބެލުމަށް  ގޮތް  ކުރާ  ވިޔަފާރި  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  އެފަރާތުން 

އޮތޯރިޓީން   ެބލުމަށް  ކަންކަން  އެނޫންވެސް  ފެންނަ  ކަމަށް  ަބލަންޖެހޭ 

މެދުވެރިކޮށް ފަރާތެއް  އޮފިސަރުން ޢައްޔަންކުރާ  އޮތޯރިޓީގެ  ނުވަތަ   

ހިނދެއްގައި،  ކޮންމެ  ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް  އެފަރާތެއްގެ   މެދުވެރިކޮށް، 

 ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނަށް ގޮސް އޮތޯރިޓީއަށް އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދިދާނެއެވެ.
ސަރުކާރުގެ   )އ(    ފަރާތްތަކުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ޅ(  މާއްދާގެ  މި 

ގަވާއިދުތަކާއި، ސެކިއުރިޓީޒްއާގު ޤާނޫނާއި  ހިންގަންވާނީ  ކަންކަން  ޅޭ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.   އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުންތަކާ
ފަރާތެއް،  )ވ(    ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ޅ(  މާއްދާގެ  މި 

ހަދާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ  ޤާނޫނާ  މި  ފަރާތެއް،  އެހެންވެސް    ނުވަތަ 

ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ  

ތެރެއިން ވަ  39 ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ނަ 

 ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެފަރާތަކާމެދު އޮތޯރިޓީއަށް އެޅިދާނެއެވެ.
ރިޓީން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮތޯ )މ(   

ފަރާތަކުން   އެއްވެސް  ޕްރައިމަރީ  އެހެން  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ސަރުކާރުގެ 

ޑީލަރކަން ކުރުމަކީ ނުވަތަ ކުރާކަމަށް ދެއްކުމަކީ އަދި ޕްރައިމަރީ މާކެޓްގައި 

މާއްދާ މި  އަދި  ދެއްކުމަކީ،  ޙަރަކާތްތެރިވާކަމަށް  ނުވަތަ  ގެ  ޙަރަކާތްތެރިވުމަކީ 

ނެތި ރ) ހުއްދަ  ފަރާތެއް  ހޯދަންޖެހޭ  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ގެ   )
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ސެކަންޑަރީ މާކެޓްގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަކީ ނުވަތަ އެގޮތަށް ޙަރަކާތްތެރިވާކަމަށް 

 ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 

 ރިޒާރވް   ފައިދާއާއި ، އުސްމާލާއިރަ   - V   ޗެޕްޓަރ 

.  ރުފިޔާއެވެ  މިލިޔަން   ހަތަރު، ރައުސްމާލަކީ  އިވާދެވިފަ  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީގެ  (1)  .25 ސްމާލު ރައު 

 ރައީސުލް  ހުށަހަޅައި   ތުންފަރާ  ޯބޑުގެ  މިންވަރަކަށް  ޭބނުންވީ  ނަމަވެސް

  ދާނޭ ވިކުރެ  އިތުރު  އެކިފަހަރުމަތިން  އަދަދަކީމި   ދިނުމުން  ހުއްދަ  ޖުމްހޫރިއްޔާ

 ޏެއްއުން  މިރައުސްމާލު  މެނުވީ  ލާޙަކުންއިޞް  ގެނެވޭ  ށްމިޤާނޫނަ.  އަދަދެކެވެ

 .ވެނުކުރެވޭނެއެ

  ދިވެހި   ރައުސްމާލަށް  ދެވިފައިވާ  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީގެ   އުފެދުމާއެކު  އޮތޯރިޓީ  (2)  

 އިތުރަށްވެސް  މީގެ   އަދި.  ދޫކުރާނެއެވެ  ރުފިޔާ  އެއްމިލިޔަން   ރުންސަރުކާ

، ޅައިހުށަހަ  ރާތުންފަ  ޯބޑުގެ  މިންވަރަކަށް  ންޭބނު  އެކިފަހަރުމަތިން

 .ދޫކުރާނެއެވެ އޮތޯރިޓީއަށް ރުންސަރުކާ އަދަދެއް ދޭހުއްދަ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީ

، ހުންނަންވާނީ   ފެށިގެން  ހިނދުން  ދޫކުރެވޭ، ރައުސްމާލު  މުޅި  އޮތޯރިޓީގެ  (3)  

 ކުވެރިކަންލްމި   ރައުސްމާލުގެ  މި.  ގޮތުގައެވެ  އެއްޗެއްގެ   ސަރުކާރުގެ  ހަމައެކަނި

  މައްޗަކަށް   މާލުގެރައުސް  މި  އަދި.  ނެއެވެނުކުރެވޭ  އްަބދަލެ  ތަކަށްފަރާ  އެހެން

  ރައުސްމާލު   މި   އަދި.  ނުކުރެވޭނެމެއެވެ  ދަޢްވާއެއް  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް

 .ކުރެވޭނެއެވެ ނުމެ ނެއްރަހު
 

 އެއަހަރެއްގެ ، ޅޭނީއެނޑަކަ  އޮތޯރިޓީން  ފައިދާ  ސާފު  އޮތޯރިޓީގެ  އަހަރެއްގެ  މާލީ  ކޮންމެ  .26 ފައިދާ 

 ޔާންވެގެންވާަބ  ތިރީގައި  އަދި، ކަނޑައި  ޚަރަދުތަކެއް  މުޢާން  ހުރިހާ  ފައިދާއިން  ޅިމު

 .ފަހުގައެވެ ކުރުމަށް  އުނި ކަންތައްތަކަށްވެސް

 ބޭނުން  އަދި  ދަރަނި  ޝައްކުވާ، ދަރަންޏާއި  ނިންމާ  ޯބޑުން  މަށްކަ  ނެނުލިޭބ )ހ(   

 ؛ާބވުމަށް ާބވާ އްލެ މުދަ ތަނުގެ ސަަބުބން ކުރުމުގެ

 ؛ށް ކަންތައްތަކަ އެހެން ނަފެން ކަމަށްބޭނުން ޯބޑަށް ށ( )  

 ސަރުކާރަށް   ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގެ (  3)  މާއްދާގެ  ވަނަ  27 )ނ(   

 ؛ދެއްކުމަށް އަނުބރާ
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އިން މި  ނަ މާއްދާވަ  15ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  3އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  ވްސްމޯލްޑި)  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  2015/23ރު  ބަން ނަޤާނޫނު 73

 އި ކުރެވިފައިޞްލާޙުނަންބަރު 

 ވަނަ   28  ރެވޭނީކު  ހިސާުބ  ގޮތަށް  ވެގެންވާ  ަބޔާން  މިމާއްދާގައި   

 ުބހިސާ  ނައިނުހިމަ   އޭގައި  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ފައިދާ   ވާންވެގެ  ަބޔާން  މާއްދާގައި

 .ކުރާނަމައެވެ
 

 އެ ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމާއެކު، ޓީގެ ޢާންމު ރިޒާރވް ޤާއިމުކޮށްއޮތޯރި  (1)  .27 ރިޒާރވް   މު ޢާން 

% ފައިދާގެ  ސާފު  އަހަރެއްގެ  އެ  އޮތޯރިޓީގެ  ރިޒާރވަށް   50ޢާންމު 

ނީ ހުއްދަ  ވެ. އެގޮތުން ޖަމާކުރަންވާ)ފަންސާސް އިންސައްތަ( ޖަމާކުރަންވާނެއެ

. އެއަށްފަހު، ހުއްދަ  އެއްވަރުވަންދެނެވެ   ޢާންމު ރިޒާރވްއުސްމާލާފައިވާ ރަދެވި

ރިޒާރ ޢާންމު  ދެގުނައާ  ރައުސްމާލުގެ  ކޮންމެ  ވް ދެވިފައިވާ  އެއްވަރުވަންދެން 

ސައްތަ( ޢާންމު ރިޒާރވަށް  ވީސް އިން)ފަންސަ  25%  އަހަރަކު ސާފު ފައިދާގެ 

ހުއްދަދެވިޖަމާކު ރައުސްރަންވާނެއެވެ.  ދެގުފައިވާ  ޢާމާލުގެ  ރިޒާރވް ނައާ   ންމު 

ކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއް ކޮންމެ އަހަރަކު އްވަރުވުމުން، ޑިރެއެ

 73ން ޢާންމު ރިޒާރވަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.ސާފު ފައިދާއި

  ސާފު   އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ފަދައިން  ކޮށްފައިވާ  ަބޔާން  ގައި  (1)  މިމާއްދާގެ  (2)  

 ކުރުމަށްފަހު  މާޖަ  ަބއި  ކުރަންވާ  ޖަމާ  ށްރިޒާރވަ  މުޢާން  ތެރެއިން  ފައިދާގެ

 .ވާނެއެވެ ދޭން ސަރުކާރަށް ންއޮތްަބއިދެ

، ނަމަވެއްޖެޮބޑު  ގެއްލުން  ސާފު  ރިޒާރވަށްވުރެ  ޢާންމު  ހުސްވާއިރު  އަހަރެއް  (3)  

 ފައިދާއާ  އަދި، ނުކުރެވޭނޭ   ަބދަލު  މިލްކުވެރިކަން  އޭގެ  ށްފަރާތަކަ  އެހެން

 ށްއޮތޯރިޓީއަ  ންސަރުކާރު  އަދަދެއް  ޮބޑުވިއެ  ރިޓީންސެކިއު  ކުރެވޭދޫ  ނުލައި

 . ންވާނެއެވެދޭ
 

  ރިޒާރވްއެކައުންޓް 
 އަގުކުރުން   އަލުން 

، އެސެޓްތަކާއިޓީގެ  އޮތޯރި، އެއްފަހަރު  ތިންމަހަކުން  މެކޮން  މަދުވެގެން  (1)  .28

 އެކައުންޓް  ނުވަތަ   ޭބރުފައިސާއަކުން  ނުވަތަ، ރަނުން، އް ލިޓީތަލައިިބ

 އެވެ. ންވާނެއަގުކުރަ ޔުނިޓަކުން  ހެންއެ ންކުރާޭބނު  އްޓުމަށްހެެބލެ

  ނުވަތަ، ރަނުން ، ލައިިބލިޓީތައް  ނުވަތަ، އެސެޓްތައް  ތޯރިޓީގެއޮ  (2)  

 އެހެން  ޭބނުންކުރާ  ށް އްޓުމަެބލެހެ  އެކައުންޓް  ނުވަތަ  ސާއަކުންޭބރުފައި
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އިން މި  ނަ މާއްދާވަ  16ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  3އަށް    (8119  ނުޤާނޫ  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް)  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  0152/23ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 74

 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙުނަންބަރު 

  ގެ މުތަފާތުވު  އަގު  ޭބރުގެ  ގެފައިސާ  ދިވެހި، އަގުކުރުމުގައި  ޔުނިޓަކުން

 އެއްފައިސާ   ނުވަތަ ، އަގަށް  ގެއެސެޓް  އެފަދަ  ނުވަތަ ، އިތުރެއް  ވާ  ސަަބުބން

  އަންނަ   ޓަށްރޭ   އެކްސްޗޭންޖް  ނުވަތަ، ކުރުމުގައި  އަގު  ފައިސާއިން  އަނެއް

  އިތުރެއް   ވާ  އަގުކުރާއިރު   ޓްއެސެ  އެފަދަ  އިސާއިންފަ  ހިދިވެ  ގުޅިގެން  ަބދަލަކާ

އަދި ވާނެއެވެ  ޖަމާކުރަން  އިގައެކައުންޓް  ރިޒާރވް   ރެވޭއަގުކު  އަލުން  .  

 ނުވަތަ   އިތުރެއް  އަންނަ  ގުޅިގެން  ަބދަލަކާ  މިފަދަ  އި ހާލެއްގަ  އެއްވެސް

 ގެއްލުމުގައި   ނުވަތަ   ފައިދާގައި  ުބގެހިސާ  އަހަރު  އޮތޯރިޓީގެ  އުނިކަމެއް

 ނުވާނެއެވެ.  ނައިގެންހިމަ

  ރިޒާރވް   ކުރެވޭއަގު  އަލުން  ގެއްލުމެއް  ވާސަަބުބން  ަބދަލެއްގެ  އެއްވެސް  މިފަދަ  (3)  

ވާނެއެވެ.   ންހަމަޖައްސަ  ކީއަކުންާބ  ކްރެޑިޓް  އޮތް  ޓުގައިއެކައުން

 އެހެން  މިޤާނޫނުގެ، ނުވިނަމަ  ހަމަޖެއްސޭވަރު  އެގެއްލުން  އެއޮތްާބކީއަކުން

 މިލްކުވެރިކަން  އޭގެ  ރާތަކަށްފަ  އެހެން، ތުގެމަތީން ގޮ  ވާޚިލާފުނު  ަބއިތަކާ

 އެގެއްލުން  ންސެކިއުރިޓީ  ދޫކުރެވޭ  ލައިނު  ފައިދާއާ  އަދި، ރެވޭނޭނުކު  ަބދަލު

 ދޫކުރަން   އޮތޯރިޓީއަށް  ސަރުކާރުން   ންވަރެއްމި  ޭބނުންވާ  ސުމަށްހަމަޖެއް

 ވާނެއެވެ.

ރވް  މެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމާ ވިދިގެން، އަލުން އަގުކުރެވޭ ރިޒާކޮންއޮތޯރިޓީގެ    (4)  

ވާނަ ާބކީއެއް  ކްރެޑިޓް  ފުރަތަމަ، މައެކައުންޓްގައި  ކްރެޑިޓް   އެ 

ވިފައިވާ ރުގެ ދަށުން ދޫކުރެ( ވަނަ ނަންަބ3އްދާގެ )މި މާ، ވާނީ ބޭނުންކުރަން

 74ސެކިއުރިޓީ ދެއްކުމަށެވެ.

 އުނިއިތުރެއް  އެއްވެސް  މެނުވީ   ގޮތުގެމަތީން  ވެގެންވާ  ަބޔާން  މިމާއްދާގައި  (5)  

 ވެ.ނުވާނެއެ ގެނެސްގެން އެކައުންޓަށް ޒާރވްރި ރެވޭއަގުކު އަލުން
 

 އެހެން   ކްތަކާއި ބޭން ، ރިޓީއާއި އޮތޯ   - VI   ޗެޕްޓަރ 

 ގުޅުން   ންވާނެ ހުންނަ   ދެމެދު   އިދާރާތަކާ   މާލީ 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާެބހޭ ޤާނޫނު(    2006/2ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ހ(   .29 އޮތޯރިޓީން 
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  އްދާ މާއިން މި ނަ މާއްދާވަ  71ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  3ށް އަ (1981 ޤާނޫނު ތޯރިޓީއޮ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 23/ 2015ރު ބަޤާނޫނު ނަން 75

 ވިފައިކުރެއިތުރު
އަކުރު  އިން މި ދާނަ މާއްވަ  30  ގެނު އުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް   (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ) 81/6 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 32/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން 76

 ރެވިފައި ލާޙުކުއިޞް
އަކުރު  އިން މި ދާނަ މާއްވަ  31  ގެނު އުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް   (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ) 81/6 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 32/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން 77

 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞް

 ރެގިއުލޭޓްކުރާ 

  ނޫން -ބޭންކު   ދާއިރާތަކާއި 
  ހިންގުމަށް  ވިޔަފާރި   މާލީ 

 75ދޫކުރުން   ލައިސަންސް 

ނުވަތަ ވިޔަފާރި،  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ދޭ  ލައިސަންސް  ދަށުން   ގެ 

ޗެޕްޓަރއެއް   މި  މައްޗަށް  ޚިދުމަތްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ސެކިއުރިޓީޒްއާގުޅޭ 

 76ނުހިނގާނެއެވެ. 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާެބހޭ ޤާނޫނު(    2006/2ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ށ(  

ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިިބގެން ނުވަތަ ހުއްދަ ލިިބގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއް  

ޭބ، ފިޔަވައި ފަރާތަކުން -ންކުއެހެން  އެއްވެސް  ވިޔަފާރިއެއް  މާލީ  ނޫން 

ހުއްދައެއް  ނުވަތަ  ލައިސަންސެއް  ދޫކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ހިންގަންވާނީ 

 77. ލިުބމަށް ފަހުގައެވެ

ނެތި  ނ( )  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ދޫކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ސް  އެއްވެ، މި 

ވިޔަފާރިއެއް  -ކުޭބން ފަރާތަކުން މާލީ  ކަމަށް  ހިނޫން  ވޭ ކުރެޤަޫބލުންގާ 

ފަދަ ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނަށް  އެ ސަަބެބއް އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބއްޖެނަމަ،

  ، އަށް ގެނުވައިގެންޓްތައް އޮތޯރިޓީކާއި އެކައުންނުވަތަ އެ ތަނުގެ ފޮތްތަ  ،ގޮސް

އޮތޯރިޓީ ާބރު  ެބލުމުގެ  ލިިބގެންވެއެވެއެތަކެތި  ޢަމަލެއް އަށް  އެފަދަ  އަދި   .

ޤަޫބގާހިން ފަލުކުރެކަމަށް  ެބލުމަވޭ  އެކައުންޓްތައް  ފޮތްތަކާއި  ށްޓަކައި  ރާތެއްގެ 

ތެއްގެ ފޮތްތަކާއި  އެފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ އެފަރާ 

ސަރއެކައުންޓް ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގެނައުމަށް  އޮތޯރިޓީއަށް  ވިސްގައި  ތައް 

ކުރު، އެދުމުން  އޮތޯރިޓީން އޮތޯމައެކަންކަން  ޭބނުންވާ  ށް  ރިޓީއަށްޓަކައި 

 ރވިސްއިން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އެހީތެރިކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

ލައިސަން  )ރ(   ދަށުން  މާއްދާގެ  އުސޫލުތަކާއިމި  ދޫކުރާނެ  ، މިންގަނޑުތަކާއި، ސް 

ޝަރުޠުތަކާއި ރައްކާހަ، ލައިސަންސްދޫކުރުމުގެ  އަދި  ގޮތެއްގައި ރުދަނާ  ތެރި 

ހި ޢަމަލުކުގުމަށްޓަކައިންވިޔަފާރި  ގަވާއިދުތަކާއި   އުސޫލުތަކާގުޅޭ  ރަންޖެހޭ 

މިގޮތުސަ ނެރެވިދާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  މެމޮރަންޑަމްތައް  ން ރކިއުލަރތަކާއި 
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  އަކުރު އިން މި ދާނަ މާއްވަ  32  ގެނު އުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް   (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ) 81/6 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 32/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން 78

 ފައިކުރެވިއިތުރު

ޭބންކު ާބވަތެއްގެ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ -ވަކި  އެކަނި  އިދާރާއަކުން  މާލީ  ނޫން 

ޖު  ޚާއްޞަ ޭބންކުގަވާއިދުތަކާއި،  ހުރިހާ  އިދާރާތަ  ނޫން-މްލަކޮށް  ކުން މާލީ 

 ނެރެވިދާނެއެވެ.  ލުކުރަންޖެހޭ ޢާންމު ގަވާއިދު އޮތޯރިޓީއަށްޢަމަ

ނެތި )ބ(    ލައިސަންސެއް  ދޫކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ފަރާތަކުން، މި   އެއްވެސް 

 ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.-ޭބންކު

 އެފަރާތެއް  ގެ އަދަަބކީ، އްންކުރާ ކުށެއްކޮށްފި ފަރާތެދާގެ )ބ( ގައި ަބޔާއްމި މާ )ޅ(  

ރުފިޔާއާއި  100,000/- މިލިއަން(   1,000,000/-  )އެއްލައްކަ(  )އެއް 

ޖޫރިމަނާކުރުމާއެ ޢަދަދަކުން  ދެމެދުގެ  އަހަރާއި    2ކު  ރުފިޔާއާ   5)ދޭއް( 

 )ފަހެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

ދަށު )ކ(    ޤާނޫނުގެ  ހުއްދައެއް ނެތިމި  ދޫކުރާ  ފަރާ، ން  -ންކުޭބ ތަކުންއެއްވެސް 

 ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

ަބކީ، އެފަރާތެއް މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ަބޔާންކުރާ ކުށެއްކޮށްފި ފަރާތެއްގެ އަދަ )އ(   

ރުފިޔާއާއި    75,000/-   )ހަތްލައްކަ  750,000/-)ހަތްދިހަފަސްހާސް( 

އް( )އެކެ  1ކު  މަނާކުރުމާއެރިއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ

 އްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. )ތިނެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މު 3 އަހަރާއި

)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ    81/6ޤާނޫނު ނަންަބރު  ''  2015/23ޤާނޫނު ނަންަބރު   ވ( )  

އަށް  ''  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  3( އަށް  1981އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު  

ފެށިއިރު،  ލިބިގެން    ޢަމަލުކުރަން  ލައިސަންސެއް  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން 

ދިޔަ ހިންގަމުން  ލިިބގެން  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީގެ  މާލީ -ޭބންކު  ނުވަތަ  ނޫން 

އޮތޯރިޓީން  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  އެ  އިދާރާތަކުގެ  އެ  އިދާރާތައް، 

ލައިސަންސް ޠިާބ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ެބލެވޭނީ،  ހިނދަކު  ލުކޮށްފައިނުވާހާ 

 78އިވާ އިދާރާތަކެއް ކަމަށެވެ. ލިިބފަ

 

ންގާ ގޮތެއްގެމަތިން  އޮތޯރިޓީން އަ، އަކުންވެސްނޫން މާލީ އިދާރާ-ކޮންމެ ޭބންކު  )ހ(   .30  ރިޕޯޓު   މަޢުލޫމާތާއި 
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ދާ  މާއް މި އިންނަ މާއްދާވަ  18ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  3އަށް  (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 23/ 2015ރު ބަންޤާނޫނު ނަ 79

 ކުރެވިފައިއިތުރު

-ބޭންކު   ، ހުށަހެޅުމާއި 
  އިދާރާތައް   ނޫން 

 79ސުޕަވައިޒްކުރުން 

އޮތޯ ތައަދި  އެދޭ  ވަގުތަށް، ފްޞީލާއެކުރިޓީން  އަންގާ  އޮތޯރިޓީން  އަދި   ،

 ވެ.ނެއެންވާޓީން އެދޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަތޯރިއޮ

ޭބން )ށ(   ގޮތަކަށް،  ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާލީ -ކުތިރީގައި  ނޫން 

 ދާނެއެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް ސުޕަވައިޒްކުރެވިއިދާރާތައް 

ނޫން - ޭބންކުވަތަން މާލީ އިދާރާ ހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް ނުނޫ -ޭބންކު  (1)   

ޤާ މެނޭޖްމަންޓުގެ  ނުވަތަ  ޙާލަތު  އިދާރާގެ  އި ލުކަމާ ިބމާލީ 

ޭބންކު ނުވަތަ  ދެނެގަތުމަށް  އިދާރާއަށް -ހިންގުންތެރިކަން  މާލީ  ނޫން 

އަސަކުރި ނުރަނގަޅު  ގޮތުމަތިވެދާނެ  ތައްޔާރުވުމުގެ  ން ރުތަކަށް 

ޯބޑުންޑިރެކްޓަރު ބެލުމަށް  ންގެ  އުސޫލުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ތަ ނުވަ  

ވަރު  މިން ރާޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އެފަރާތުން ޢަމަލުކު

އެނޫންވެސް   ފެންނަ  ަބލަންޖެހޭކަމަށް  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ބެލުމަށް 

އޮތޯރިޓީން  ކަން ބެލުމަށް  މެދުވެކަން  ފަރާތެއް  ރިކޮށް ޢައްޔަންކުރާ 

މެދުވެރިކޮށް  އޮތޯރިޓީގެނުވަތަ   ނިއްޖެ ފެ   އޮތޯރިޓީއަށް  ،އޮފިސަރުން 

ހިނދެއްގައި އެގްޒެމިނޭ  ،ކޮންމެ  އޮންސައިޓް  އިދާރާގެ  ނެއް ޝައެ 

 ހިންގިދާނެއެވެ. 

   (2)  ( ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ަބޔާންކުރ1ާމި  ނަންަބރުގައި  ވަނަ  ފަދަ ( 

އެގްޒެމި އޮއޮންސައިޓް  ނުވަތަ  ތެރޭގައި  ންސައިޓް ނޭޝަނެއްގެ 

ޔެކިޔުމެއް ލި  ނުވަތަ ކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއްޒެމިނޭޝަނައެގް

އޮފިސަރުން   އޮތޯރިޓީގެ  ހޯދުމަށް  ހެއްކެއް  ޖެނަމަ، ނުންވެއްޭބނުވަތަ 

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.   އެތަނުން  އެއްޗެއް  އޮފިސަރުން އެ  ނުވަތަ 

އެއްޗެޭބ އެ  އޮތޯރިޓީއަށް ނުންވެއްޖެނަމަ  ލިޔުމުން  އް 

އެފަދަ ވައިދޭންވާނެއެފޮނު ލިޔުމަކުން ވެ.  ތެދުކަން  ތަކެތީގެ   

ޙާލަތްތަކުގައިދޭއަންގައި އޮތޯރިޓީއަށް   ،ންޖެހޭފަދަ  ލިޔުން  އެފަދަ 

 އެވެ. ޅަންވާނެހަހުށަ
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  ވާލެވިފައިރުން މި މާއްދާ އު ނަންބަ ( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )   311ގެ   ހޭ ޤާނޫނު(ންގއާބެންކިއްޖޭގެ ބޭ ރާ)ދިވެހި 24/ 2010ރު ބަންޤާނޫނު ނަ 80
 ވާލެވިފައިރުން މި މާއްދާ އު ނަންބަ ( ވަނ1ަ( ގެ )  )ހވަނަ މާއްދާގެ   113ގެ   ންގއާބެހޭ ޤާނޫނު(ރާއްޖޭގެ ބޭންކި)ދިވެހި 24/ 2010ރު ބަންޤާނޫނު ނަ 81
  މާއްދާ އިން މި ނަ މާއްދާވަ  19ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  3އަށް  (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ ޑިވްސްމޯލް) 6/ 81 ންބަރުނަ ޤާނޫނު، 23/ 2015 ރުބަޤާނޫނު ނަން 82

 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު
އަކުރު  އިން މި ދާނަ މާއްވަ  33  ގެނު އުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަ އިވަނަ  4ށް  އަ (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ) 81/6 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 23/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން 83

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 
  މާއްދާ އިން މި ދާނަ މާއްވަ  34  ގެނުއުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަނަ އިވަ  4އަށް   (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ) 81/6  ނަންބަރު ޤާނޫނު، 32/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން 84

 ފައިރެވިކުއިތުރު

 80]ވާލެވިފައިއު[ . 29 ދޫކުރުން    ލައިސަންސް 

 

  ހެން އެހެނި   ބޭންކްތަކާއި 
  ހިނގާ   މާލީއިދާރާތައް 
 ބެލުން   ނުހިނގާގޮތް 

 81]ވާލެވިފައިއު[ . 30

  އިދާރާތަކުން   ލީ މާ 
  ހައްޓަންޖެހޭ ބަ 
 82ޒާރވް ރި 

ޭބންކުޭބ )ހ(   .31 ނުވަތަ  ޑިޕޮޒިޓްތަކާއި-ންކުތަކުގެ  އިދާރާތަކުގެ  މާލީ  ން އެހެ  ނޫން 

ޅައި  ންޖެހޭ ރިޒާރވެއް ކަނޑައަލައިިބލިޓީތަކުގެ ނިސްަބތުން މަދުވެގެން ަބހައްޓަ

ޭބ ބޭންކުތަކަށާއި  ހިންގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިދާރާތަކަށް ނޫން -ންކުެބހެއްޓުމަށް   

 . ދާނެއެވެރިޓީއަށް އެންގިއޮތޯ

ރިޒާރވް   ށ( )   ަބހައްޓަންޖެހޭ  މަދުވެގެން  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ރޭޝިއޯ   ރިޒާރވް  ތަފާތު  އިދާރާތަކަށް  މާލީ  އެކިއެކި  ކަނޑައެޅުމުގައި، 

 83ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ލިޓީތަކުގެ  އި އެހެން ލައިިބއި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕޮޒިޓްތަކާގެ )ހ( ގަމި މާއްދާ )ނ(   

ކަނޑަ ،ާބވަތްތަކާއި ރިޒާރވް  ަބހައްޓަންޖެހޭ  ގޮތާމަދުވެގެން  އި އަޅާނެ 

ބޭންކުތަކަށް ނުވަތަ   ޯބޑުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،  ހިސާުބކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

 . ވާނެއެވެރިޓީން އަންގަން އިދާރާތަކަށް އޮތޯނޫން މާލީ-ޭބންކު
 

  ސަރވިސް   ފައިދާއާއި 
  ދެވޭ   ކްރެޑިޓް   ޗާޖާއި 
 84ތައް ހަމަ 

ޭބންކު  (1)  .32 ބޭންކުތަކާއި  ހިންގާ  އިދާރާތަކަށް،-ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މާލީ    ނޫން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ލިޔުމުން އެންގުމުގެ ާބރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

އިންޓްރެސްޓްގެ  )ހ(     ދެވޭނެ  ލައިިބލިޓީއަށް  އެހެން  އެފަދަ  ޑިޕޮޒިޓާއި 

އެ އަދި  ގިނަ  އެންމެ  ފައިދާގެ  އެ ނުވަތަ  ޢަދަދާއި  މަދު  ންމެ 

 ޢަދަދުތައް ކަނޑައަޅާނެގޮތް. 

މަޤްޞަދުތަކާއި  )ށ(     ހުއްދަ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް  ތިރީގައިވާ 

ވަކިވަކި   މަތީ ދާއިރާތަކާއި،  އެންމެ  ކަނޑައެޅޭނެ  ދާއިރާތަކަށް 



  
 ތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ ރައްޔި 81/6 :ރު ނަްނބަ ޤާނޫނު

  . މ 20-5-1981
  

 

46 

 

އެންމެ  ނެގޭނެ  މުއްދަތުތަކާއި،  ކުރު  އަދި  ދިގު  އެންމެ  ޖުމްލަތަކާއި 

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓާއި މަތީ  ފައިނޭންސިންގ  ނުވަތަ  ރޭޓް  ނެގޭނެ ،  

އެންމެ މަތީ ޗާޖާއި ފީއާއި، އެންމެ މަދުން ަބހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާގެ  

ގޮތުގައި ކޮލެޓަރަލްގެ  ަބހައްޓަންޖެހޭ   ޢަދަދާއި  މަދުން  އެންމެ 

 މިންވަރު.

    (i)   ިދިނުމާއ އެޑްވާންސް  ގޮތުން  އޯވަރޑްރާފްޓްގެ  ލޯނު ނުވަތަ 

 އިންވެސްޓްކުރުން.

    (ii)    ްއެހެނ އަދި  ނޯޓް  ޕްރޮމިސަރީ  އެކްސްޗޭންޖް،  އޮފް  ިބލް 

ލިޔުންތައް   މާލީ  ނުވަތަ  ހިންގުމާެބހޭ  ވިޔަފާރި 

 ޑިސްކައުންޓްކުރުން.

    (iii) .ްލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ދޫކުރުނ 

    (iv)   ިދިނުމާއ )އެކްސެޕްޓަންސް(  ޔަޤީންކަން  ޤަޫބލުކުރާކަމުގެ 

 އެނޫންވެސް ކްރެޑިޓް ދިނުން.

މާ  (2)   )މި  ކަންކަން 1އްދާގެ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ނަންަބރުގެ  ވަނަ   )

 އިދާރާތައް ތަފާތު ކުރެވިދާނެއެވެ.ކަނޑައެޅުމުގައި ތަފާތު ާބވަތްތަކުގެ މާލީ 

  (3)  ( މާއްދާގެ  އެންގުމަށް 1މި  އަންގާ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ނަންަބރުގެ  ވަނަ   )

ތާރީ އަންގާ  އެންގުން  ތާރީޚަކީ  ކަނޑައަޅާ  ފެށިގެން  ޢަމަލުކުރުމަށް   14ޚުން 

ކަމުގައި   ތާރީޚެއް  ދެވިފައިވާ  މުއްދަތެއް  ނޫން  ކުރު  ދުވަހަށްވުރެ  )ސާދަ( 

 ވާންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުމަކާ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ދަށުން   (4)  

ޭބންކު ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދަކާ  އެކުލަވާލާ  މާ-އޮތޯރިޓީން  އިދާރާއަކާމެދު،   ލީނޫން 

ފިޔަވަޅުތަކުގެ    39ޤާނޫނުގެ    މި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފިޔަވަޅެއް ފިޔަވަޅުތަކެއް  ތެރެއިން  އޮތޯރިޓީއަށް  ނުވަތަ  ާބރު،  އެޅުމުގެ 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުމަކާ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ދަށުން    (5)  

ގަ އެކުލަވާލާ  ނަންަބރު  އޮތޯރިޓީން  ޤާނޫނު  ޭބންކަކާމެދު،  ޚިލާފުވާ  ވާއިދަކާ 
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 ފައިކުރެވިއިތުރު

ަބޔާންކޮށްފައިވާ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2010/24 ގައި  ޤާނޫނު(  ބޭންކިންގއާެބހޭ 

ފިޔަވަޅުތަކެއް ނުވަތަ  ފިޔަވަޅެއް  ތެރެއިން  އޮތޯރިޓީއަށް ، ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

 އެޅިދާނެއެވެ.

 

  ހުރި   ރާއްޖޭގައި 
 ރޭޝިއޯ   އެސެޓްގެ 

މާލީ   ނުވަތަ  ޭބންކެއްގައި  ކޮންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ  .33  އިދާރާއެއްގައިހުރި   އެހެންވެސް 

 މަދުން  އެންމެ  ލައިިބލިޓީގެ  އެފަދަ  އެހެން  ދައްކަންޖެހޭ  ރުފިޔާއިން  ޑިޕޮޒިޓާއި

 ދެއްކެންހުރި  އަގު  އިންޔާރުފި  ސްބަތަކުންނި  ކަނޑައަޅާ  ރިޓީންއޮތޯ  މަށްހުންނަންޖެހޭކަ

 އެހެންވެސް   ނުވަތަ  އްގައި ޭބންކެ  ކޮންމެ، ސެޓްއެ  އެހެން  ހުރި   ރާއްޖޭގައި  އެއްޗަކާއި

 ވާނެއެވެ.  ހުންނަން އިދާރާއެއްގައި
 

  މަސައްކަތް 
  ހިންގުމަށްޓަކައި 

 ފައިސާ   ބޭރު   ނުންވާ ބޭ 

ހި  ތަކުގެއިދާރާ  ލީމާ  އެހެން  ބޭންކްތަކާއި  .34   ވާބޭނުން  ޓަކައިންގުމަށްމަސައްކަތް 

އެންމެ  އިންޭބރުފައިސާ  ނުވަތަ، ފައިސާއަކުން  ވަކި  ތަނުވަ، އަދަދު  މަތީ  ެބހެއްޓޭނޭ 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީން އަދަދު އެންމެމަތީ ެބހެއްޓޭނޭ  ތަކަކުން ވަކި ފައިސާ
 

  މާލީ   ނޫން -ބޭންކު 
  ރިކޯޑުތައް   އިދާރާތަކުން 
 85ބެހެއްޓުން 

އިދާރާތަކުގެ -ޭބންކު )ހ(  . 34-1 އެ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  އިދާރާތަކުން،  މާލީ  ނޫން 

އޮތޯ ރާއްޖޭގައިރިކޯޑުތައް  މުއްދަތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ފައިލްކޮށްފައި   ،ރިޓީން 

 ަބހައްޓަންވާނެއެވެ.

ަބހައްޓަންވާނީ ލިޔުމުގެ ގޮތުގައެވެ.  ތައް  ޑުނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން ރިކޯ-ޭބންކު )ށ(   

އަދި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

ގެ މަޢުލޫމާތު  ގޮތްތަކެއް   ،އްލިއްޖެނަމައަދި  ހޯދޭނެ  އަލުން  މަޢުލޫމާތު  އެ 

ަބހައްޓަންޖެހޭ  -ޭބންކު  ،ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އިދާރާއަކުން  މާލީ  ނޫން 

ލިޔުމުން   ،ކަރުދާސްތަކާއި  ،ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި  ،ފޮތްތަކާއި  ،ކާއިރިކޯޑުތަ

މުޢާމަލާތްތަކާއި އެކި  ލީ މާ  ،ނޯޓިސްތަކާއި  ،ކޭބަލްތަކާއި  ،ކުރެވިފައިވާ 

ަބދަލުގައި  ެބހެއްޓުމުގެ  އަސްލު  ކަރުދާސްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ޙަރަކާތްތަކާެބހޭ 

ފަސޭހަގޮތަކަށް ގޮ  ، ރައްކާކުރަން  ފިލްމްގެ  ނުވަތަ މައިކްރޯ  ތުގައި 

ވަސީލަތް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ގޮތަކަށް  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް 
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 ފައިކުރެވިއިތުރު

 ދަތަކަށް ެބހެއްޓިދާނެއެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މުއް ،ޭބނުންކޮށްގެން

 

  ހޯދާ   ޚިދުމަތް   މާލީ 
  ފަރާތްތައް 

  މާލީ   އަދި   ޙިމާޔަތްކުރުން 
  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 
 86ބެލުން   މައްސަލަތައް 

ޭބންކު )ހ(  . 34-2 ފަރާތްތައް -ބޭންކުތަކާއި  ހޯދާ  ޚިދުމަތްތައް  އިދާރާތަކުގެ  މާލީ  ނޫން 

ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ ވަކި   ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ، މާޔަތްކުރުމަށްޓަކައިޙި

ޭބންކު ޭބންކުތަކާއި  އެޅުމަށް،  އިދާރާތަކަށް -ފިޔަވަޅުތަކެއް  މާލީ  ނޫން 

ާބރު   އަންގާ އެންގުމުގެ  އޮތޯރިޓީން  މިގޮތުން  ލިިބގެންވެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް 

 އެންގުންތަކަށް އެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ހައިއެންމެ
ނޫން މާލީ އިދާރާތަކާެބހޭގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ އިދާރާތަކުން -ބޭންކުތަކާއި ޭބންކު )ށ(   

ަބ ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާ  ޚިދުމަތްތަކާެބހޭގޮތުން  މައްސަލަ   ، ލައިފޯރުކޮށްދޭ 

އިންތިޒާ ގޮތްތަކުގެ  އޮތޯރިޓީއަށް މުހައްލުކުރާނެ  ާބރު  ހަމަޖެއްސުމުގެ  ތައް 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 
ގުޅޭގޮތުން   ތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާނޫން މާލީ އިދާރާ-ބޭންކުތަކާއި ޭބންކު )ނ(   

އިދާ އެފަދަ  ފަރާތްތަކާއި  ހޯދާ  އުފެދޭ  ޚިދުމަތް  ދެމެދު  މައްސަލަތައް ރާތަކާ 

ތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ާބރު، މުަބލައި މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ އިންތިޒާ

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 
ގައި   )ރ(   )ނ(  އަދި  )ށ(  މާއްދާގެ  ގުޅޭގޮތުން މި  ކަންކަމާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 އޮތޯރިޓީން ގަވާއިދުތައް ނެރެވިދާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުމަކާ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ބ(   

ޭބންކު ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދަކާ  އެކުލަވާލާ  އިދާރާއަކާމެދު، -އޮތޯރިޓީން  މާލީ  ނޫން 

ޤާނޫނުގެ   މާއް  39މި  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ވަނަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ދާގެ 

ފިޔަވަޅުތަ ނުވަތަ  ފިޔަވަޅެއް  އޮތޯރިޓީއަށް ތެރެއިން  ާބރު،  އެޅުމުގެ  އް 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 
މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުމަކާ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ޅ(  

ޭބ ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދަކާ  އެކުލަވާލާ  ނަންަބރުގެ  އޮތޯރިޓީން  ޤާނޫނު  ންކަކާމެދު، 

ަބ  2010/24 ގައި  ޤާނޫނު(  ބޭންކިންގއާެބހޭ  ޔާންކޮށްފައިވާ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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.  ފައި ކުރެވި ޙުއްދާ އިޞްލާން މި މާއުމުގެ ޤާނޫނުނަޞްލާޙު ގެވަނަ އި  2އަށް    ( 1981  ނޫނު ޤާ  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  81/6  ނަންބަރު   ނޫނުޤާ،  2007/2ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 87
އިން  ނަ މާއްދާވަ  20ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު ނަޞްލާޙު ގެވަނަ އި  3އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  23/ 2015ރު  ބަނަން  ޤާނޫނު ފަހު،ށްއެއަ
 ޙުކުރެވިފައި ޞްލާ އި މާއްދާމި 

ާބރު،   އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅެއް  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 

 ޙުކުމްތައް   އެހެނިހެން   - VII   ޓަރ ޗެޕް 

  މާލީ   ރީ އަހަ 
  ތަކާއި ސާބު ހި 

 87އް ރިޕޯޓުތަ 

 އަހަރެއްގެ މާލީ ހިސާުބތައް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.  މާލީ މެކޮން )ހ(   .35

ތިރީގައިވާ ، )ހަތަރެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި   4 ނިމޭތާ މެ މާލީ އަހަރެއްކޮން )ށ(  

ރައީސުލްޖުމް މަޖިލީހަށް  ލިޔުންތައް  ރައްޔިތުންގެ   އޮތޯރިޓީންހޫރިއްޔާއަށާއި 

 . ށަހަޅަންވާނެއެވެހު

 ޯބޑުން   އަދި  ސަރޓިފައިކޮށްފައިވާ  އޮޑިޓަރުން  ޓަރނަލްއެކްސް  (1)   

 އަދި ؛ހިސާުބތައް މާލީ ފާސްކޮށްފައިވާ

 ރިޕޯޓުގައި   މި.  ރިޕޯޓު  އަހަރީ  އޮތޯރިޓީގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ންޯބޑު  (2)   

 އެކަށައެޅިފައިވާ   ޙާޞިލުކުރުމަށް  އްމަޤްޞަދުތަ  އޮތޯރިޓީގެ

 އަދި   ގޮތުން  ގެތަންފީޒުކުރުމު  ސިޔާސަތުތައް  އެ  އިސިޔާސަތުތަކާ

 މައިގަނޑު   ކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ތަރައްޤީއަށްޓަކައި  އޮތޯރިޓީގެ

 އިޤްތިޞާދު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރު  އިތުވިފާ  އްކަތްތަކާއިމަސަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރު  ންދާހިނގަމު  ދިރާސާއަކާއި  ގޮތުގެ  ހިނގައިދިޔަ

 .ވާނެއެވެަބޔާންކުރަން ގޮތް ލަފާކުރެވޭ މަށްކަ ހިނގާނެ އިޤްތިޞާދު

 ހަރެއްއަ  މާލީ  ކޮންމެ  ލިޔުންތައް،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

 އޮތޯރިޓީން  ތެރޭގައި،   ދުވަހުގެ  މަސް(  ހަތަރެއް)  4 ނިމޭތާ

 . ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 ދުވަހުގެ(  އެއްދިހަ)  10  ނޫން  ބަންދު  ރަސްމީ  ނިމޭތާ  މަހެއް  ކޮންމެ  ދީމީލާ )ރ(  

 ތައްޔާރުކޮށް  ޝީޓް  ބެލެންސް  ޕްރޮފޯމާ  މަހުގެ  ތުވެދިޔަފާއި  ތެރޭގައި،

 . ވެޝާއިޢުކުރަންވާނެއެ އޮތޯރިޓީން
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  މާއްދާ އިން މި ނަ މާއްދާވަ  21ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  3އަށް  (1981 ޤާނޫނު ތޯރިޓީއޮ މަނިޓަރީ ލްޑިވްސްމޯ) 6/ 81 ރުނަންބަ ޤާނޫނު، 23/ 2015 ރުބަޤާނޫނު ނަން 88

 ކުރެވިފައިއިތުރު
  މާއްދާ ން މި އި މާއްދާނަވަ  21ގެ މުގެ ޤާނޫނުއުގެނަ ޞްލާޙު ވަނަ އި  3 އަށް (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ ނިޓަރީމަ މޯލްޑިވްސް) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 23/ 2015ރު ބަންޤާނޫނު ނަ 89
  36ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް )  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  32/ 2020ރު  ބަނޫނު ނަން. އެއަށްފަހު، ޤާކުރެވިފައިތުރުއި
 ވިފައި ކުރެ ލާޙުއިޞް  މާއްދާއިން މި ނަ މާއްދާވަ
  މާއްދާ އިން މި ނަ މާއްދާވަ  22ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  3އަށް  (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 23/ 2015 ރުބަޤާނޫނު ނަން 90

ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ނުޤާނޫ  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް)  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  32/ 2020ރު  ބަނޫނު ނަންއެއަށްފަހު، ޤާ.  ވިފައިކުރެ ލާޙުއިޞް
 ވިފައިކުރެ ލާޙުއިޞް  މާއްދާއިން މި ނަ މާއްދާވަ 37

  ބު ތަފާސްހިސާ 
 88އެއްކުރުން 

 ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި،  މަޤްޞަދުތައް   އޮތޯރިޓީގެ )ހ(   .36

 ށްއެއްގޮތަ  ތަކާއި ސޫލުއު  ކަނޑައަޅާ  އިދާރާއިން  މައި  ތަފާސްހިސާާބެބހޭ

  އެއްވެސް   ހޯދުމަށް   މަޢުލޫމާތު  ތަފާސްހިސާާބއި  ވާބޭނުން  އޮތޯރިޓީއަށް

 ތަފާސްހިސާެބއް  އެ ތޯރިޓީއަށް އޮ  އެފަރާތަކުން  އެދިއްޖެނަމަ،  ފަރާތެއްގައި

 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ
 މަޢުލޫމާތު  އެ  ،ތާއިމަޢުލޫމާ  ތަފާސްހިސާުބތަކުގެ  ޭބނުންވާ  އޮތޯރިޓީއަށް )ށ(   

 އެ.  ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ނުގެނޫ ޤާ  މި ،ޭބނުންވާގޮތް 

  ޤާނޫނީ  ފަރުދުންނާއި  ށަހަޅަންޖެހޭހު  މަޢުލޫމާތު  ދައެފަ  ގަވާއިދުގައި

  ހުށަހެޅޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  ަބޔާންކުރުމާއެކު،  މުއައްސަސާތައް  ޝަޚުޞްތަކާއި

 ތްތަކާމެދުފަރާ  ފުވާޚިލާ  ގަވާއިދާ  ގޮތާއި،  އްޓޭނެފެހެހި  ސިއްރުކަން  މަޢުލޫމާތުގެ

 .ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ

 

މަސައްކަތްތަކަށާއި   )ހ(   .37 89ޗާޖު   ފީއާއި  އެކަށީގެންވާ އޮތޯރިޓީގެ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ދޭ  އޮތޯރިޓީން 

 ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ނެގިދާނެއެވެ.

ލައިސަ )ށ(    ދޫކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ހުށަހެޅުންތަކަށް،  މި  ހުށަހަޅާ  އެދި  ންސަށް 

 އެޕްލިކޭޝަން ފީއެއް އޮތޯރިޓީން ނެގިދާނެއެވެ. 

ފީއެއް   ( )ނ   ލައިސަންސް  ނުވަތަ  ފީއެއް  އޮތޯރިޓީން އަހަރީ  ދެއްކުމަށް 

 ރެގިއުލޭޓްކުރާ މާލީ އިދާރާތަކަށް އެންގިދާނެއެވެ. 

 

  ހެދުމާއި   ގަވާއިދުތައް 
 90އެންގުން   އެންގުންތައް 

ކަންކަން    މި )ހ(   .38 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގައި  ފުރިހަމައަށް 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާއި ސަރކިއުލަރތައް ނެރެ ހިންގުމުގެ 

 ާބރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ކި ނުވަތަ ވަ، ނޫން މާލީ އިދާރާތައް ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް-ޭބންކު )ށ(   
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ޭބންކު އެކަނި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަށް ނޫން މާލީ  -ާބވަތެއްގެ  ، އިދާރާތަކުން 

ޭބންކު ގޮތަށް -ނުވަތަ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އެކަނި  އިދާރާއަކުން  މާލީ  ނޫން 

ގަވާއިދުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާއި ސަރކިއުލަރތައް އޮތޯރިޓީއަށް ނެރެވިދާނެއެވެ. 

އިތުރުން މައްސަލައެއް ނުވަ، މީގެ  ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންވަކި  ޙާލަތަކާ  ޖެހޭ  ތަ 

ނިންމުމާއި ނިސްަބތްވާ  ، ނިންމުންތައް  ޙާލަތެއް  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  ވަކި 

ނޫން މާލީ  -ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް އެ ޭބންކު-ޭބންކު

 އިދާރާއަކަށް އެންގުމުގެ ާބރުވެސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ޭބންކު އޮތޯރި )ނ(    ރެގިއުލޭޓްކުރާ  ހިނގާނެ    ނޫން-ޓީން  މައްޗަށް  އިދާރާތަކުގެ  މާލީ 

އެ   އަދި  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ގަވާއިދަކުން  އޮތޯރިޓީން  ރިޖީމް  ރެސޮލޫޝަން 

ރެސޮލޫޝަން  ޙާލަތްތަކާއި،  ފަށާނެ  ކަންކަން  ރެސޮލޫޝަންގެ  ގަވާއިދުގައި، 

ތޯރިޓީއަށް ލިިބދޭ ރޮސެސް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި ރެސޮލޫޝަންއާ ގުޅިގެން އޮޕް

ޭބންކު ރެގިއުލޭޓްކުރާ  އޮތޯރިޓީން  އަދި،  ހިމެނޭނެއެވެ.  މާލީ  -ާބރުތައް  ނޫން 

ގޮތްތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  އިފްލާސްކުރުމުގައި  އަދި  އުވާލުމުގައި  އިދާރާތައް 

ޭބންކު އަދި،  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ގަވާއިދަކުން  މާލީ -އޮތޯރިޓީން  ނޫން 

އަދި   އުވާލުމުގައި  އިދާރާއެއްގެ  އިފްލާސްކުރުމުގައި  އިދާރާތައް  އެ 

ލައިިބލިޓީތައް އަދާކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީުބ އޮތޯރިޓީއަށް ގަވާއިދަކުން 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ )ރ(   ތަރައްޤީކުރުމަށް  ދާއިރާ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހަރުދަނާކުރުފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން އިތުރުކޮށް  

، މަޤްޞަދުތަކުގައި އޮތޯރިޓީން ހިންގާ ނުވަތަ ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގައި

ޭބންކު ނުވަތަ  ޭބންކެއް  ރެގިއުލޭޓްކުރާ  އިދާރާއެއް  -އޮތޯރިޓީން  މާލީ  ނޫން 

އަންގައިފިނަމަ އޮތޯރިޓީން  ގޮތެއްގެމަތިން  ، ަބއިވެރިވުމަށް  އަންގާ  އޮތޯރިޓީން 

މަޝްރޫޢެއްއެ އިދާރާއަކުން   އެ  ނުވަތަ  ޭބންކަކުން  އެ  ގައި 

 ަބއިވެރިވާންވާނެއެވެ. 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ވަކި  ބ( )  

ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަދި، 
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  ދާ މާއްއިން މި ނަ މާއްދާވަ  23ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  3އަށް  (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) 6/ 81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 23/ 2015 ރުބަނަންޤާނޫނު  91

 ކުރެވިފައި ޙުލާއިޞް

ސަމިފަދައިން   ކުރާނަމަ  މަނާ  އެކުގައި  ކަމެއް  ފަރާތްތަކާ  ކަމާެބހޭ  ރުކާރުގެ 

 މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.

 

  އެޅޭ   ރަނގަޅުކުރުމަށް 
  ޤާނޫނު   ކާއި ފިޔަވަޅުތަ 
  އެޅޭ   ށް ހިންގުމަ 
 91ޅު ފިޔަވަ 

ޭބންކު-ޭބންކު ( )ހ  .39 ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  މާލީ  އިދާރާއެއްގެ  -ނޫން  މާލީ  ނޫން 

ތިރީގައިއެގް އޮފިސަރަކު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޒެކެޓިވް  ތެރެއިން   ކަންތައްތަކުގެ 

އޮ ކޮށްފިކަމަށް  ޔަޤީކަމެއް  ކަމެތޯރިޓީއަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ  އް ންކުރެވިއްޖެނަމަ 

ނުވަ ކޮށްފާނެކަކޮށްފިކަމަށް  ޤަޫބތަ  މި މަށް  ހުރިނަމަ،  ސަަބުބތަކެއް  ލުކުރެވޭ 

ފި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ތެމާއްދާގެ  އަދަުބތަކުގެ  ރެއިން ޔަވަޅުތަކާއި 

ގިނަފިޔަވަޅެއް   ފިޔަވަޅަށްވުރެ  އެއް  ތެރެއިން  އޭގެ  ފިޔަވަޅު    ނުވަތަ 

 ތަކާމެދު އޮތޯރިޓީއަށް އެޅިދާނެއެވެ.އެފަރާ
ނުވަ  (1)    ޤާނޫނާ  ޤާނޫނުގެމި  މި  ދަށުންތަ  ނުވަތަ     ގަވާއިދަކާ  ހަދާ 

އަމުރަކާ   އޮތޯރިޓީގެ  ނުވަތަ  ޝަރުޠަކާ  ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ 

 ނުވަތަ  ؛އެންގުމަކާ ޚިލާފުވުން
ޤާ  (2)    ދަމި  ގަވާއިދެއްގެ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ  ށުން ނޫނު 

ރިޢާޔަތްކޮށް،ކަނ މިންގަނޑުތަކަށް  ގޮތަ  ޑައަޅާ  ނޫން  ކަށް ހަރުދަނާ 

 ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން. ން މާލީ ނޫ -ޭބންކު
ަބޔާންކުރާ   )ށ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ފަރާތަމި  ތެރެއިން  އެ  ފަރާތްތަކުގެ  ކުން، 

 ޔާންކުރާ( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބ2( ވަނަ ނަންަބރުގައި ނުވަތަ )1)އަކުރުގެ  

ކޮށްފިކަ ކަމެއް  ތެރެއިން  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަންކަމުގެ  ޖެނަމަ ޔަޤީންކުރެވިއްމަށް 

ޤަޫބލުކުރެވޭ ނު ކޮށްފާނެކަމަށް  ނުވަތަ  ކޮށްފިކަމަށް  ކަމެއް  އެފަދަ  ވަތަ 

ހުރިނަމަސަަބުބ ފިޔައެފަރާތްތަ،  ތަކެއް  އެޅޭނެ  ތެރޭގައި  ކާމެދު  ވަޅުތަކުގެ 

 ވެ.އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެ 
ތެ  (1)    ޙަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގާ  ޙަރަކާތެއެފަރާތުން  ވަކި  އް ރެއިން 

 ؛ން ށް އެންގުހުއްޓާލުމަ
   (2)  ( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  )1މި  ނުވަތަ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ  ވަނަ 2(   )
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ކަންކަމުގެނަންަބ ަބޔާންކުރާ  އެފަރާތުރުގައި  ތެރެއިން  ކޮށްފައިވާ   ން 

 ؛ންގުކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެން
ކުރިއަށް   (3)    ވިޔަފާރި  ވަކި    އިތުރަށް  ޝަރުޠުތަކެއް ގެންދިޔުމަށް 

 ؛ންނޑައެޅުކަ
މިންވަރު   (4)    ަބހާ  ނުވަތަ  މަނާކުރުން  ބެހުން  ފައިދާ  ޙިއްޞާދާރުންނަށް 

 ؛ދޫދުކުރުންޙު
އޮތޯރިޓީއަ އެކަށީގެން  (5)    ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ވާކަމަށް  ޤަޫބލުކުރެވޭ   ، ށް 

ޢަދަ ކަނޑައަޅާ  މުއްދަތަކަށް ދެއްގެ  އޮތޯރިޓީން  ވަކި  ފައިސާ 

 ؛ން އެންގުށް ެބހެއްޓުމަށްރިޓީގައި ޑިޕޮސިޓްކޮއޮތޯ
ޙައްލުކުރުމަށް   (6)    އެކަންކަން  އަދި  ބެލުމަށް  ކަންކަން  ޚިލާފުވެފައިވާ 

އެޅު  ފިޔަވަޅުތައް  ޑިރެކްޓައަޅަންޖެހޭ  ޯބޑުގެ މަށްޓަކައި  ރުންގެ 

ތުން ާބއްވާ އެގޮ ؛ގުންޖަލްސާއެއް ޭބއްވުމަށް ޯބޑުގެ ޗެއަރމަނަށް އެން

މްސީލުކުރާ ރިޓީ ތަވެއްޖެނަމަ އޮތޯއޮތޯރިޓީން ބޭނުން  ،ޖަލްސާތަކުގައި

 ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ަބއިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.
ޮބ ޚިލާ  (7)    ކުޑަ  ކަމެއްގެ  ބަލައި،  ފުވެފައިވާ  މާލީ -ންކުބޭ ޑުމިނަށް  ނޫން 

އެފަރާ ނުވަތަ  އޮފިސަރަކު  އެގްޒެކެޓިވް  ސިޔާސަތު އިދާރާގެ  ތުގެ 

ަބއިވެ ކުގެ ރަކާތްތަ ތުން ހިންގާ ޙަރިވާ ނުވަތަ އެފަރާކަނޑައެޅުމުގައި 

އުފުލާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ހިންގުމުގެ  ޙަރަކާތްތައް  މައިގަނޑު  ތެރެއިން 

ސަސްޕެއޭޖެ ވަގުތީގޮތުން  ނުވަންޓެއް  މަޤާމުން   ތަންޑްކުރުމަށް 

 ؛ވަކިކުރުމަށް ލަފާދިނުން
ޑިރެކްޓަރު  (8)    ޯބޑުގެއެފަރާތުގެ  ނުވަތަ  ޗެއަރމަން  ޯބޑުގެ  އެހެން   ންގެ 

 ؛އެފަރާތަށް އެންގުންރުމަށް މަޤާމުން ވަކިކުމެންަބރަކު 
   (9)  ( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  )1މި  ނުވަތަ  ނަންަބރު  ވަނަ  ވަނަ   (2( 

-އެ ޭބންކު،  ގައި ޒިންމާވަނީށްފައިވާފަދަ ކަމެއްނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮ

އޮ އެގްޒެކެޓިވް  އިދާރާގެ  މާލީ  އެފަރާތުން ނޫން  ނުވަތަ  ފިސަރަކު 

ޙަ ތެރެއިހިންގާ  މައިގަނޑު  ރަކާތްތަކުގެ  ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްން  ތައް 
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އިން މި  ނަ މާއްދާވަ  83ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް    (1981  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް)  6/ 81  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  2020/32ރު  ބަނޫނު ނަންޤާ 92

 ވިފައި ކުރެ ލާޙުޞްއި ނަންބަރު
  އަކުރުއިން މި ނަ މާއްދާވަ 39ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް   (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ ލްޑިވްސްމޯ) 81/6  ނަންބަރު ޤާނޫނު، 2020/32ރު ބަނޫނު ނަންޤާ 93

 ވިފައި ކުރެ ލާޙުއިޞް
  މާއްދާ އިން މި ދާނަ މާއްވަ  40  ގެނުއުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  4އަށް   (1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ) 81/6  ނަންބަރު ޤާނޫނު، 32/ 2020ރު ބަޤާނޫނު ނަން 94

 ފައިކުރެވިއިތުރު

ގޮތުގައި  އޭޖެންޓެއްގެ  އެފަރާތުގެ  އުފުލާ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކަމަށްރަޙަ ފަރާތެއް  ޤަޫބކާތްތެރިވާ  އޮތޯރިޓީއަށް  ، ލުކުރެވޭނަމަ 

 ؛އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުން
 ފެނިއްޖެ   އޮތޯރިޓީއަށް  ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި، ؛ޖޫރިމަނާކުރުން  (10)   

 ނުވަތަ  ރަނގަޅުކުރަންދެން  ޚިލާފު  ވެފައިވާ  ހިނދެއްގައި،

 ކޮންމެ  ހިނގާ  ޢަމަލުކުރަންދެން  ކަންތައްތަކަށް   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

 އަށްވުރެ  ރުފިޔާ(  އްކައެއްލަ)  -/100,000  މައްޗަށް  ދުވަހެއްގެ

 92.ނޑައެޅިދާނެއެވެކަ ޢަދަދެއް އިތުރުނުވާނެ
 ށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން. ފަރާތައެ  (11)   
ޭބންކު 93ނ( )   ކަމެއް  އެކަމެއް -ތިރީގައިވާ  ކޮށްފިނަމަ،  އިދާރާއަކުން  މާލީ  ނޫން 

އަ އިދާރީ  މައްޗަށް  ދުވާލެއްގެ  ގޮތުގައި ރަނގަޅުކުރަންދެން  ދަެބއްގެ 

)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށް ޖޫރިމަނާކޮށް އެ   -/100,000

 ފައިސާ އޮތޯރިޓީއަށް ދެއްކުމަށް އެންގިދާނެއެވެ. 
ނުވަތަ   (1)    ތެދުނޫން  ސަަބބުން،  ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ޤަޞްދުގައި 

މަޢު ހިސާުބތަކާއި  ފުރިހަމަނުވާ  ވަރަށް  ލޫމާތު އެކަށީގެންވާ 

 ނުވަތަ ؛ ޅުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެ
ނުވަތަ   (2)    ލިޔެކިޔުމެއް  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  އޮތޯރިޓީން 

ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް އެދުމުން، އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް 

 ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް އެ އިދާރާއަށް ލިިބހުރެ، ހުށަހަޅާފައިނުވުން. 

 

އަދަަބކީ    މި )ހ(   .40 94އަދަބު   ކުށުގެ  ކަންކަމުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިނުވާ  އަދަުބ   -/5,000ޤާނޫނުގައި 

ރުފިޔާއާއި   ދެމެދުގެ   -/1,000,000)ފަސްހާސް(  ރުފިޔާއާ  )އެއްމިލިއަން( 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
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އަންގާ  )ށ(    އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ގަވާއިދަކާ  އެކުލަވާލާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ފަ ޚިލާފުވާ  ރުފިޔާއާއި   -/5,000ރާތެއް  އެންގުމަކާ  )ފަސްހާސް( 

ޖޫރިމަނާ   -/1,000,000 ޢަދަދަކުން  ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ  )އެއްމިލިއަން( 

ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި،  އަދި،  ލިިބގެންވެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރު  ކުރުމުގެ 

ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ  ރަނގަޅުކުރަންދެން ، އޮތޯރިޓީއަށް  ޚިލާފު  ވެފައިވާ 

ޢަ ހިނުވަތަ  ޢަމަލުކުރަންދެން  ކަންތައްތަކަށް  ކޮންމެ މަލުކުރަންޖެހޭ  ނގާ 

މައްޗަށް   އިތުރުނުވާނެ    -/5,000ދުވަހެއްގެ  އަށްވުރެ  ރުފިޔާ  )ފަސްހާސް( 

 ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
ކުށުގެ  )ނ(    އަދި  އިޖުރާއަތު  ޢަމަލުކުރާނެ  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  އޮތޯރިޓީން 

ޖޫރި ަބލައި  ކަނޑައެޅުމުގައި  ކުޑަޮބޑުމިނަށް  ކަންކަން މަނާ  ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  އަދި  ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީން 

ކުށްތަކުގެ މަދަނީ އަދަުބ އަދި މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ވަޅު  ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ އަމުރަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަ

 ރުނަރުގެ ނިންމުމަކުންނެވެ. ކަނޑައަޅާނީ ގަވަ
ނުވަތަ  )ރ(   އަދަބެއްގެ  އެ  ކަނޑައެޅުމުން  އަދަުބ  މަދަނީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

އަދަެބއް  އެ  އަންގާފައިވާނަމަ،  ދައްކަން  ފައިސާ  ގޮތުގައި  ފިޔަވަޅެއްގެ 

ހުށަހަ ދުޅާއިސްތިއުނާފަށް  ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ  އެ  ވަހަށް ފައިވީނަމަވެސް، 

 ންވާނެއެވެ. ނިންމަ ކައިދައް


