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 2019/1ބިލު ނަންބަރު 

  

ވަނަ  4 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބިލު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

 

 

 .ގެނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) 2009/8ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 

  )މ( ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު ިއތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބަިއވެިރންގެ  )ފ( .6 

ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާަފއިވާ ޝަރުޠުަތއް ފުިރހަމަވާ 

ބައިވެރިްނގެ ރިޓަޔަރމަންްޓ ސޭވިްނގސް ެއކައުންުޓގަިއ 

ފަުރޟް ޙައްޖުގެ އަުޅކަން އަދާކުުރމަށް ، ފައިސާ  ޖަމާކުރެވިފަިއވާ

ދެއްކޭނެ އިންިތޒާމު، މި ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން 

ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަުޅކަން އަދާކުުރމަށް 

ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަުލކުރާނެ އެންމެހައި އުޞޫުލތައް 

 ކަނޑައެޅުން.

ންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބަިއވެިރންގެ މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަ )ދ(  

ތެރެއިން ޕެންޝަން އޮފީްސ މެދުވެރިކޮށް ފަރުޟް ޙަްއޖުގެ 

ބޭުނންވާ ފައިާސ ެއއްކުރުމަްށ އެދޭ  އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް

ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސްކީމެއް ހިންގުމުގެ އިޚްިތާޔރާއި، 

އުޞޫުލތައް  އަދި އެފަދަ ސްކީމެއް ހިންުގމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ

 ކަނޑައެޅުން.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 11 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2
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މޯލްޑިވްސް ރިަޓޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ލިބޭ  (ށ) .11 

ޕެންޝަނުގެ ޢަދަދަކީ، އަސާީސ ޕެންޝަނުގެ ދެގުނައަްށވުރެ ކުޑަ 

ގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ޢަދަދެއްނަމަ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން

 50ލިބިދެވޭނީ އެ ޕެންޝަނުެގ ގޮތުަގއި ލިބޭ ޢަދަދުގެ %

)ފަންސާސް އިންސައްތަ( ައސާސީ ޕެންޝަނުން ކެނޑުމަށްފަހު 

ބާކީވާ ޢަދަދެވެ. ެއގޮތުން، ައސާސީ ޕެންޝަން ހިސާބުކުރާނީ، 

ފަރުޟް ޙައްޖުވުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޓަޔަރަމންޓް 

އުނިކުރާ ޢަދަުދވެސް  ސޭވިންގސް ެއކައުންުޓން

 ހިމަނައިގެންނެވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 11 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

 
މޯލްޑިވްސް ރިަޓޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ލިބޭ  (ނ) .11 

ޕެންޝަނުގެ ޢަދަދަކީ، އަާސސީ ޕެންޝަނުގެ ެދގުނައަްށވުރެ 

ައާސސީ ދުވަްސވީ މީހުންގެ  މުރުން އުގިނަ ޢަދަދެއްނަމަ، 

ޕެންޝަނެެެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދައުަލތުގެ 

 ()ފަސްހާސް -/5,000އެހެނިހެން ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި 

އަށްވުރެ މަދު ޢަދަދެްއ ލިބޭނަމަ، ދައުލަތުގެ އެެހނިހެން ރުފިޔާ

ޕެންޝަނާއި އަސާސީ ޕެންޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ލިބޭނީ، ޖުމްލަ 

 ހަމަވާ މިންވަރަށެވެ. ރުފިޔާ )ސްހާސް)ފަ -/5,000

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 11 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4

 
 ެގ ޮގތުގައި މުރުން ދުވަްސވީ މީހުންެގ އަސާީސ ޕެންޝަނުއު (ކ) .11 
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ރުފިޔާއެވެ.  ))ފަސްހާސް -/5,000 ދޫކުރެވޭނީ މީހަކަށް މަހަކު

ކޮށް ސޯޝަލް ބިނާއް މައްަޗށްދާ މިންވަރަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތަ

ސެކިއުރިީޓއާބެހޭ ކަންތައްަތްއ ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓްރީއާިއ މާލީ 

)ިތނެއް(  3ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މިނިސްްޓރީން ކޮންމެ މީލާދީ 

)އެކެއް( އަަހރު އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ޢަދަދު  1އަހަރުން 

ރާއިރު، ދިރިއުުޅމުގެ މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮުތން މުރާޖަޢާކު

ޚަރަދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ޢަދަދަށް 

 ،ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮްތކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ

އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ޢަދަދު އިޞްލާޙުކުރަންވާެނެއވެ. އަާސސީ 

އަސާސީ ޕެންޝަން  ،ޕެންޝަނުގެ ޢަދަދު އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު

ައސާސީ ޕެންޝަން  ށް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަާށއި އަދިއަލަ

ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އަސާސީ ޕެންޝަން ދޭންާވނީ، 

 އިޞްލާޙުކުެރވުނު ޢަދަދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންެނވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ސުރުޚީ އަދި މާއްދާތައް އިުތރުކުރުން. 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 

 ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް 
 ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގސް އެކައުންޓުން ފައިސާ ދޫކުރުން 

 
ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ 

 ދޫކުރުން 
 
 
 
 

29. 
 
 

 

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސ އެކައުންުޓަގއި ޖަމާކުރެވިަފއިވާ ފަިއސާ 
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަދި  19ޚަރަދުކުރުމަށް ދޫކުރެވެނީ، ިމ ޤާނޫނުގެ 

)ދ( ގެ ދަށުން ޕެންޝަްނ ލިބޭ އުމުރު ހަމަވުމުން ކަުމގަިއވީނަމަވެްސ، 
މި ޤާނޫނުގެ ޝަރުޠުތަާކ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިްނ މޯލްޑިވްސް 
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ަބއިވެރިން ފަުރޟް ޙައްޖުެގ 
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އުންޓުން ފައިސާ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގސް އެކަ 
 ދޫކުރެވިދާނެެއވެ.

 
ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ 
 ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް 

މޯލްޑިވްސް ރިަޓޔަރމަންޓް ެޕންޝަން ސްކީމްގެ ަބިއވެރިައކަށް ފަރުޟް  .30
ޙައްޖުގެ އަުޅކަން އަާދކުރުމަށް ރިޓަޔަރމަންޓް ޭސވިންގްސ އެަކއުންޓުްނ 

ވާ ޝަރުޠުަތއް ފުރިހަމަވާ ފައިސާ ދޫކުެރވޭނީ ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި 
 ނަމައެވެ.

އެފަރާތަކީ، ފަރުޟް ަޙްއޖުގެ އަުޅކަން އަދާކޮށްަފިއނުވާ  )ހ(  

 ؛ފަރާތަކަށްވުން

 -/2,000އެފަރާތަކީ، ޕެންޝަން ލިބޭ ުއމުރު ހަމަވާއިރު، މަހަކު  (ށ)  

ރުފިޔާ މޯލްޑިވްްސ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން  ))ދެހާސް

ަޙއްޖުވުމަށް ފަިއސާ ދޫކުރުމަްށ އެިދ  ،ިއސާދެވޭ މިންވަުރގެ ފަ

ހުށަހަޅާއިރު ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގސް އެަކއުންޓުަގިއ 

 ޖަމާވެފައިހުރި ފަރާތަކަށްވުން.

ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ 
 ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރު 

ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަުޅކަން އަދާކުރުމަށް ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގސް  .31

ެއ އަހަރަކު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ، އެަކއުންޓުން ދޫކުރެވޭނީ

ރަސްމީ އަުގގެ ގޮުތަގއި ަސރުކާރުން ކަނޑަައޅާ ޢަދަދަށްވާ ފައިާސގެ 

 )ފަންސާސް އިންސައްަތ( އެވެ. 50%

 

ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ 
 ދޫކުރުމާބެހޭ އުޞޫލުތައް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުޟް ޙައްޖުެގ ައޅުކަން އަާދކުރުމަށް  )ހ( .32

ސާ ދޫކުރުުމގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަްއ ހިމެނޭ ަގާވއިދު، ފައި

ވަނަ އިޞްލާޙު  4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް 

 3ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުްނ 
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 ންވާނެެއވެ.ކަނޑައަަޅއި ޢާންމުކޮށް ޝާިއޢުކުރަ

ޮކންމެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ަގވާއިުދގަިއ،  )ށ(  

ވުަމށް ރިޓަޔަރމަންޓް ޭސވިްނގސް ޖު މީލާދީ އަހަރަކު ޙައް

މީހުންގެ ޢަދަދާއި،  އެަކއުންޓުން ފައިސާ ދޫކުެރވޭނެ ޖުމްލަ

ޙައްޖުވުމުެގ ފައިސާ ޫދކުެރވޭނެ ގޮާތއި، އަދި އެނޫންވެްސ 

މެހައި ކަންަކމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަްއ ކަމާގުޅޭ އެން

 ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުން ަކނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

 
ަވނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ 'ކޮލެަޓރަލައިޒްކުރުން" މި ޢިބާރާތުެގ މާނަކުރުމުގެ  29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޢިބާރާތުގެ މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން.

 

ގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އެހެްނ "ދައުލަތު   
ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ަގވާއިދަުކން ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށް ނުވަަތ 
އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ރިޓަަޔރކުރުމާ ގުޅިގެން ދައުލަުތެގ ބަޖެޓުން ދެވޭ 

 އެންމެހައި ޕެންޝަނަށެވެ.

 
ރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަުކގެ ނަންބަރުތައް މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތު .7

 ތަރުތީބުކުރުން.

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގަިއ  .8

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނނެވެ.

 


