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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

123 އަދަދު: 6201 އޮގަސްޓު 15 – 7143 ޛުލްޤަޢިދާ 12 ތާރީޚު: ހޯމަ 45 ވޮލިއުމް:   

 (ޤާނޫނު  ރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ދިވެހި ) 2006/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

  ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 1 އަށް  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ އަންގާރަވި  2މަހުގެ  ޮއަގސްޓުވަނަ އަހަރުގެ  2016
ޤާނޫނު(  ރާއްޭޖގެ މާލީ ސެކިއުރިީޓޒްއާބެހޭ)ދިވެހި 2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސުކރެއްވި 12

 ޮއގަސްޓު  15 ،މަތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ެގ ޤާނޫނުއަސާސީ  "ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ 1އަށް 
މި ބިލު  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެއްވުމުން ރަ ދުވަހު ހޯމަހ( ވި 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 12) 2016

 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2016/16 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ެސކިުއރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް ައންނަނިވި އިޞްލާޙުތަްއ  2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުން.
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަިނވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 4ޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދި .1

ސެކިއުރިީޓޒްގެ މުޢާމަލާތުތަުކގައި ނޭެދވޭ ޢަމަލުތައް ކުިރޔަ ނުދިނުމާއި،  )ރ( .4 

ސެކިއުރިީޓޒްެގ ބާޒާރާމެދު ިއތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލު ހިންގިޔަ ނުދިނުމަށް 

 ދި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުާމިއ؛ އަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

 އެހެން ޤާނޫނަކުން އޮތޯރިޓީން ކުރުން ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ުކރުމެވެ.  )ބ( . 4 

 .އިތުރުކުރުން މާއްދާ އަންނަނިވި މާއްދާގެ ފަހަތަށް ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .3
 

ންގެ ޑިރެކްޓަރު 
ބޯޑުގެ 

މެންބަރުކަމުން 
 ވަކިވުން 

ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ، އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުެގ  )ހ( . 9

 ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވެގން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށެެވ.

 ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްުކރުން؛  (1)   

 ކަށް ސާބިތުވެ ުޙކުމްކުުރން؛ޖިނާއީ ކުށެއްކުިރކަން ޝަރުޢީ ކޯޓަ  (2)   

މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެކަށީގެންނުވާފަަދ ކަމެއް   (3)   

 ކުރުން؛

 މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމުަގއި ނާޤާބިލުވުން؛  (4)   

މެންބަރެއްގައި ހުރުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުކުރާ ސިފައެްއ   (5)   

 .އުނިވުން 

މެންބަރަކު ބޯޑުން އަމިއްލައަށް ވަިކވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ބޯޑުގެ  )ށ(  
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ސިޓީއަކުން ެއކަން ބަޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ސިީޓ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުުމން، އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިީވއެވެ.

ބަރަކު ަޢއްޔަންކުެރވިފަިއާވ ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ މެން )ނ(  

)ފަސްދޮޅަސް(  60ގިަނވެގެން ، މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ަވކިެވއްޖެނަމަ

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ބޯޑަށް މީހަުކ ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެެވ.

   އަންނަނިވި ގޮތަށް ( ވަނަ ނަންބަރު 4ގެ ) ގެ )ށ(ވަނަ މާއްދާ 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4
 އިޞްލާޙުކުރުން.

 

އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން ޮއތޯރިޓީން ކުރުން ލާޒިމުކުާރ ކަންކަން  (4) )ށ( .10 

 ކުރުމުގައި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ ެއހެނިހެން ފައިސާ؛ އަދި

 ނަންބަރު ފަހަތަށް އަންނަނިވި  ގެ( ަވނަ ނަންބަރ4ުގެ ) ގެ )ށ(ވަނަ މާއްދާ 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 އިތުރުކުރުން.

 

، ( ވަަނ ނަންބަރާއ2ި( ަވނަ ނަންބަރާއި، )1އްދާގެ )ށ( ެގ )މި މާ (5) )ށ( .10 

( ވަނަ ނަންބަރުން ލިބޭ ފައިސާއިން 4( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )3)

އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަނުޖެއްސޭނެ ކަމަށް ބޯޑަށް 

ފެންނަނަމަ، ބޯޑުން އެއިަރކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ މައްޗަށް 

ނަޑއަޅާ  ބަޖެުޓން ލިބޭ ފައިސާ. ސަރުކާރުން ކަ

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ  13 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .6
 

މުވައްޒަފުންނާއި 
އޮފިސަރުން 

ޢައްޔަންކުރުމުގެ 
 ބާރު 

މަސަްއަކތް އެދެވޭ ގޮުތގައި ހިންގުަމށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް  އޮތޯރިޓީގެ އެިކއެކި .13

ނަޑއަަޅއި އަދި ވަޒީާފ ވަޒީފާދީ، ވަިކކޮށް، މުސާަރދޭ ނެ މިންވަރާއި، ގޮތްތައް ކަ

ދިނުމާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުުމެގ ޝަރުޠުތައް އެކަށަައޅާނީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިެރކްޓަރުންެގ 

 ބޯޑުންނެވެ.

 .އިތުރުކުރުން މާއްދާ އަްނނަނިވި މާއްދާގެ ފަހަތަށް ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ . 7

ބޭރުގެ 
ރެގިއުލޭޓަރީ 
ށް އޮތޯރިޓީތަކަ 

އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ބޭރުގެ ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީައކުން ތަންފީޛުކުރާ ުނވަތަ ަބލަހައްޓާ، ޤާނޫނީ ނުވަަތ  .18

ރެގިއުލޭޓަރީ ކަންަތއްތަކާ ުގޭޅގޮތުން، އޮތޯރިީޓއަށް ބޭރުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯިރޓީތަކަށް 

އި ޤާނޫނީ އަދި ރެިގއުލޭޓަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާެނެއވެ. އަދި އެ ބޭނުމަށްޓަކަ 

ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭ ބެލެވުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ރެިގއުލޭޓަީރ 
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އޮތޯރިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ޭބނުންވުން އެކަީށގެްނވާކަމަްށ އޮތޯރިޓީއަްށ ފެންނަ 

މާތު، ޚިޔާލު، ޙާލަތުތަކުގަިއ، އޮތޯރިޓީއަށް ޭބނުންވުން އެކަީށގެްނވާކަމަށް ެފންނަ މަޢުލޫ

 ނުވަތަ އެހީތެރިކަން ބޭރުގެ ެރގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީތަކަށް ފޯުރކޮށްދެވިދާނެެއވެ.

 .އިތުރުކުރުން މާއްދާ އަްނނަނިވި މާއްދާގެ ފަހަތަށް ވަނަ 30 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ . 8

އިންވެސްޓްމަންޓް 
ފަންޑު ނުވަތަ 

ފަންޑުގެ ގޮތުގައި 
އެނޫންވެސް 
އިންތިޒާމެއް 

ގެ ހިންގުމު 
 ލައިސަންސް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު ނުވަތަ ފަންޑުގެ ގޮުތގަިއ  )ހ( .31

އެނޫންވެސް އިންތިޒާެމއް ހިންގޭނީ މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ަފރާތްތަކަށެވެ.

އި، އިންވެްސޓްމަންޓް ފަންޑު ނުވަތަ ފަންޑުެގ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަ )ށ(  

ގޮތުަގއި ހިންގާ އެނޫންވެްސ އިންތިޒާމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީ، 

 އެްއވެސް ބާވަެތއްގެ މުދަލެއް، އޭގެ ތެރޭަގއި ފައިސާެވްސ ހިމެނޭ ގޮތުން، 

މުދަލެއްގަިއ  މުދަލަކުން ފައިދާއެއް ލިބިދެނިވި ގޮތަކަށް، ނުވަތަ އެ  އެ 

ންވެސްްޓކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާަގއި ޙިއްާޞވެވޭ ގޮތަށް، ނުވަތަ އެފަދަ އި

ބޭނުމަކަށް އެ މުދަލެްއ ނުވަަތ އެ މުދަލަކުން ލިޭބ ފައިދާެއއް ލިބިގަތުމަްށ 

   ނުވަތަ އަުތަގއި ބެހެއްޓުމަްށ ނުވަތަ ހިންގުމަށް ުނވަަތ ިވއްކުމަށްޓަަކއި 

ުކވެރިކަުމަގއި ޢާންމުންނަށް އެ މުދަލުގެ ުނވަތަ އެ މުަދލުން ބައެްއގެ މިލް

ނުވަތަ ަވކި ބާވަެތއްގެ އިންެވސްޓަރުންނަށް ބައިވެިރވެވޭ ޮގތަށް އެކުލަވާެލޭވ 

 ފަންޑު ނުވަތަ އެފަދަ އިންތިާޒމަކަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު ނުވަތަ ފަންޑުގެ ގޮުތގަިއ  )ނ(  

ސަންސް ދޫުކރެވޭނީ ޤާނޫނު އެނޫންވެސް އިންތިޒާެމއް ިހންގުމުގެ ަލއި

)ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ގައި  2014/18ނަންބަރު 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު ނުވަތަ ފަންޑުގެ ގޮުތގަިއ  )ރ(  

ފަރާތަކުްނ  އެނޫންވެސް އިންތިޒާމެއް ިހންގުމުގެ ލަިއސަންސް ލިބިފައިވާ

ފަންޑު މެނޭޖަރެއްެގ ގޮތުަގއި މަސައްކަްތކޮށް ނުވަތަ ފަންޑު  ،މެނުވީ

 މެނޭޖަރެއްގެ މަސައްކަްތކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުަގއި ދައްަކިއގެން ނުވާނެެއވެ.
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 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮަތށް ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވ1ިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 31 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ . 9

ންސް ލައިސަ 
 ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠު 

ސެކިއުރިީޓޒް ގަނެ ވިްއކައިދިނުމުގެ ަލއިސަންްސ ނުވަަތ  (1) )ހ( .31

އިންވެސްްޓކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ލައިސަންސް ުނވަތަ ފަންޑު 

ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުެރވޭނީ، ނުވަތަ އާކުެރވޭނީ މި ޤާނޫނާއި 

ޔާންކުެރވިފަިއާވ މާލީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަ

ނޑު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  މިންގަ

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮަތށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ 33 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ. 10

ލައިސަންސް 
 ދޫކުރެވޭ މުއްދަތު 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންެވގެންނުވާހާ ހިނދަކު، ސްޓޮކް އެކްްސޗޭންޖަށާިއ  .33

ީޓޒް ޑިޕޮސިޓަީރއަްށ ދޫކުރެވިފަިއވާ ހުއްދަ ފިޔަަވއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސެކިއުރި

ދޫކުރެވިފަިއވާ، ުނވަތަ އާކުެރިވފައިވާ ހުއްަދއާިއ ލައިސަންްސތަކުގެ މުއްދަަތކީ، ހުއްަދ 

 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. 5ނުވަތަ ލައިސަންސް ދޫކުރި ާތރީޚުން ފެށިގެން 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮަތށް މާއްދާ އަންނަނިވި ނަވަ 38 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ. 11

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 
އެހެނިހެން 
ޚިދުމަތްތައް 

 ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 

ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ލަިއސަންސްގެ ބާވަތްަތއް ފިަޔވަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  .38

ދުމަތްތަކާއި، ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކްރެޑިްޓ ރޭޓިންގ ޚި

މާލީ އިދާރާތަކަށް ސެކިއުރިީޓޒްގެ ިވޔަފާރީަގިއ  ،ކަސްޓޯިޑއަންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި 

ބައިވެިރވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްުޤތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، އެ ގަާވއިދުގެ ދަށުްނ 

ނަޑއެޅޭ އެނޫންވެްސ ެސކިއުރިީޓޒްއާބެހޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދޭންވާނީ،  ކަ

 ރިޓީން އެކަމަށް ދޫކުރާ ުހއްދަެއއް ލިބިގެންނެވެ.އޮތޯ

 ސެކިއުރިީޓޒް ގަނެ ވިްއކައިދިުނމުގެ ވިޔަފާިރކުރުމުގެ ލަިއސަންސް؛ )ހ(  

ސެކިއުރިީޓޒް ގަނެ ވިްއކައިިދނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްަތއް ތަމްސީލުކުރާ  )ށ(  

 ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސް؛

 ލަފާދިނުމުގެ ލައިސަންްސ؛ އިންވެސްްޓކުރުމަށް )ނ(  

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު ުނަވތަ ފަންޑުގެ ގޮުތގައި އެނޫންެވސް އިންތިޒާމެްއ  )ރ(  

 ހިންގުމުގެ ލައިސަންްސ؛ އަދި 

 އަންޑަރައިޓަރސްކަމުގެ ަލއިަސންސް. )ބ(  
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 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާގެ )ހ( އަންނަިނވި ވަނަ 42 ޤާނޫނުގެ . ބުނެވިދިޔ12ަ

ޙިއްޞާގެ ބަޔާން 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި 

ވަގުތީގޮތުން 
ހިފެހެއްޓުމާއި 

 ބާޠިލުކުރުމުގެ ބާރު 

ޙިއްޞާގެ ަބޔާނެއް ނެރެްނވާނީ އޮތޯރިީޓއަށް ހުށަހަޅައި އޮތޯރިީޓގަިއ  )ހ( .42
 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

 .ޙުކުރުންއިޞްލާ ގޮތަށް މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ވަނަ 42 ޤާނޫނުގެ . ބުނެވިދިޔ13ަ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ިޙއްޞާެގ ބަޔާނެއްގެ މުހިންމު ބައެއް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް  )ށ( .42 

ނުވަތަ ޮއޅުން އަރާފަދަ ގޮތަަކށް ނުވަތަ އުނިކޮށްފަިއވާކަމަްށ )އެ އުނިކަމެްއ 

ިޙއްާޞގެ ބަާޔން ރަޖިސްޓަރީ ކުރިއިރު، ނުވަތަ ޭއގެ ފަހުން ، ގެނެވިަފއިވަނީ

( ުނވަަތ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުަކމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ކަމުގަިއވިަޔސް

ތިރީަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން އެ ޙިްއޞާގެ ބަޔާނާމެުދ ، ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ

 އޮތޯރިޓީއަށް ޢަމަލުކުރެވިދާެނެއވެ.

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ވަނަ 42 ޤާނޫނުގެ . ބުނެވިދިޔ14ަ

    ޙިއްާޞގެ ބަޔާެނއް އޮތޯރިޓީން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  )ބ( .42 

އެ ބަޔާން ބާޠިލުކުރިކަމާއި ބާޠިލުކުރުމަށް މެދުވެރިވި ަސބަބު، ޙިއްޞާެގ 

ބަޔާން ނެރުނު ފަރާތަށާިއ ރެޖިސްޓްރާރަށް އޮތޯރިީޓން އެންގުމަށްފަހު 

 ލަސްނުކޮށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.

 ގެ ސުރުޚީ "ސެކިއުރިީޓޒްގެ މަޞްލަޙަުތެގ ދަފްތަރު" މިގޮތަށް  6ޗެޕްޓަރ  ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .15

 ބަދަލުކުރުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  . 16

)ަފހެއް އިންސައްތަ(  5މި މާއްދާގެ )ރ( އާ އެްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިން، % )ނ( .53 

އަދަދެްއގެ ިޙއްޞާ ގަނެފަިއވާ ފަރާތެްއ، ނުވަތަ ޙިއްޞާ  އަށްވުރެ ބޮޑު

)ފަހެއް އިންސައްތަ( ގެ ފުރިހަމަ އަދަދެއްެގ  5ގަނެފަިއވާ މިންވަރު %

ގުނައަކާ ެއއްވަރަށް އިތުރުެވއްޖެ ނުވަތަ އުިނވެއްޖެ ަފރާތެއް، ނުވަަތ 

މިނޫންވެސް ގޮތަކުން ދަްފތަރުގައި ނަން ހިމަނަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް 

ރިވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް މި މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މެދުވެ
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)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި،  14ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިވާތާ 

އެކަމެްއ މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއވާ ތަފްޞީާލއެކު ލިޔުަމުކން ކުންފުންޏަށް 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

  އަންނަނިވި  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށ7ްާދގެ )ށ( ގެ )މާއް ވަނަ 60 ޤާނޫުނގެ  . ބުނެވިދިޔ17ަ
 .އިތުރުކުރުން  ނަންބަރުތައް

އިސްލާމިކް ސެިކއުރިޓީޒް ނެރެ ގަނެިވއްކުމާުގޅޭ ެއންމެހައި  (8) )ށ( .60 
 ކަންތައްތައްަތކާ ބެހޭގޮތުން.

 ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އެޖެންސީަތކާ ބެހޭގޮތުން. (9)   

 ދުމަތާ ބެހޭޮގތުން.ކަސްޓޯިޑއަންގެ ޚި (10)   

ކަލެކްޓިްވ އިްނވެސްޓްމަންްޓ ސްކީމްތައް އުަފއްދައި ިހންގުމާއި  (11)   
 މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން.

  ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ލަފްޒުތަާކއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަކުރުްނ   62. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ 18
 އިތުރުކުރުން.

ރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޮއތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިްއޔަާތިއ "ބޭރުގެ ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯ .62 

އެްއގޮތް އަދި އޮތޯރިޓީން ާޢންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

ނުވަތަ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮްށދިނުމަށް އެދެވިގެްނވާކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ، އަިދ 

ދަށުން ސެކިއުރިީޓޒް މާކެޓް ރެގިއުލޭްޓކުރުމުގެ  މާލީ ސެކިއުރިޓީްޒއާބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއިން ބޭރު އެްއވެސް މީހަކަށް 

 ނުވަތަ ފަރާތަކަށެވެ.

"ފަންޑު މެނޭޖްކުރުން" ކަަމށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ިވަޔފާރި އުސޫލުން، އެހެން   

ނޑައެޭޅ އުސޫލުތަކެްއގެ މަތިން  ފަރާތަކާއެކު ެވވޭ ެއއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން ކަ

އެފަރާތުގެ ފަިއސާ އިްނވެްސޓްކޮށް އެ އިންެވސްޓްމަންޓާބެހޭ ޙައްޤުތައް ބަލަހައްަޓިއ 

 ކުރިއަުރވައި މެނޭޖްކޮށްދިނުމަށެވެ.

 "ފަންޑު މެނޭޖަރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ފަންޑު މެނޭޖްކޮށްދޭ ފަރާތަށެވެ.  

މަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ެއްއވެސް ބާވަތެްއގެ ސެިކއުރިީޓއެްއ "ޙިއްާޞގެ ބަޔާން" ކަ  

 ޢާންމުކޮށް ވިއްކުމަށްޓަަކއި ާޝއިޢުކުރާ ލިޔެިކޔުމަށެވެ.
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 ނަންބަރު  މާއްދާތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  އެ ުގޅިގެން މާއްާދތަކާ އިތުރުކުރާ ޤާނޫނަށް ބުނެވިދިޔަ  ޤާނޫނުން . މ19ި
 .ތަރުތީބުކުރުން

    ކި މާއްދާައކަށް ނުވަތަ ަވކި މާއްދާއެްއގެ ބަޔަކަށް ަޙވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، . ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވ20ަ
 މި ޤާނޫނުން ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުިޅގެން ބަދަލުކުރުން.

ިދވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގިއ ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު . 21
 ގެްނނެވެ.ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށި
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